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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ 2021: 

Ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επετειακό Συνέδριο των 40 χρόνων του ΣΕΓΜ με 

τίτλο «Ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε το 

διήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου στο Divani Apollon Palace στο Καβούρι και συμπίπτει με 

τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και τα 40 χρόνια από την είσοδο της 

Χώρας στην Ε.Ε. 

Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 165 και πλέον σύνεδροι, χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό, 

τόσο από πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας όσο και από την πολύ υψηλή ποιότητα των 

προσκληθέντων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στο συνέδριο αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων 

στον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων και χωρικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Ειδικότερα δε στην παρούσα χρονική συγκυρία εξόδου από την πανδημία του κορωνοϊού, με 

διαθέσιμο πρωτόγνωρο χρηματοδοτικό πακέτο άνω των 100 δισ.€ για έργα μετασχηματισμού της 

Χώρας προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι εταιρείες μας καλούνται να τα μελετήσουν σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, με στόχο να αποτελέσουν επενδύσεις αειφόρου ανάπτυξης και όχι απλώς 

απορρόφηση πόρων στο βωμό μίας πρόσκαιρης ανάκαμψης της οικονομίας. 

Παρουσιάσθηκαν από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της διοίκησης και εκπροσώπων φορέων, 

τα επιμέρους προγράμματα προς μία πράσινη, ανθεκτική και ψηφιακή μετάβαση στους τομείς 

ενδιαφέροντός μας και συζητήθηκαν μέτρα από την πλευρά της Πολιτείας καθώς και οι αναγκαίοι 

μετασχηματισμοί στις επιχειρήσεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να δράσουμε επιτυχώς στην 

Ελλάδα και σε τρίτες χώρες ως εμπροσθοβαρείς φορείς εξωστρεφούς δραστηριότητας, όχι μόνο για 

τον κλάδο μας αλλά για το σύνολο της κατασκευαστικής βιομηχανίας. 

 

Οι εργασίες ξεκίνησαν με μία επετειακή εισαγωγή από τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου κο Ανδρέα Μπουντουβή για τα έργα και τις μελέτες την περίοδο από το 1828 μέχρι 

το 1981. Ο κος Πρύτανης ευχαρίστησε τον ΣΕΓΜ για την πρόσκληση ως αναγνώριση του ΕΜΠ 

στην ανάπτυξη του νεώτερου ελληνικού κράτους και επεσήμανε, ως χημικός μηχανικός ο ίδιος, τον 

εύστοχο τίτλο του συνεδρίου. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κος Παναγής Τονιόλος αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στην 

πρόσφατη περίοδο από το 1981 που η Χώρα έγινε πλήρες μέλος της Ε.Ε. και ιδρύθηκε ο 

Σύνδεσμος μέχρι σήμερα, στην οποία, παρά τα επιμέρους προβλήματα, η Ελλάδα κατάφερε να 

συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως. Στη συνέχεια 

περιέγραψε συνοπτικά το πλαίσιο δραστηριοποίησης των ελληνικών μελετητικών εταιρειών την νέα 

δεκαετία 2021-2030 στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εξήγησε τον καταλυτικό ρόλο τους στην 

ανάπτυξη καθόσον, σύμφωνα και με την άποψη της Γενικής Διευθύντριας της DG GROW της Ε.Ε. 

κας Kerstin Jorna, οι μελετητές είναι αυτοί που μπορούν να σχεδιάσουν σωστά έργα, δηλαδή έργα 

mailto:segm@segm.gr
http://www.segm.gr/
https://drive.google.com/file/d/1Myq8R_RPqPx0O2CVxLuPx0zPpbZ-i2DL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fdij5rnhY95QgkBn4eaPsbnym28vq-WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0iI6zhk_CCqJpBEqmi7amimZZM9jxti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWa_x-BjgEfr1Zp1jJ_vMAuq5EhyoI5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8uOO9eHmCEEzovwIOZoE_jrU83Pj5Qq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlO5NHqZfLsNBovahecp5j9jY0i5YZdD/view?usp=sharing
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που θα αποτελέσουν επένδυση για το μέλλον και όχι μία απλή απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων. 

Ανέφερε συνοπτικά τρεις κομβικούς παράγοντες σωστού σχεδιασμού, τις μελέτες κόστους – 

oφέλους με βάση αξιόπιστες τεχνικές μελέτες, το Value Engineering και την τήρηση των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Για την ταχύτερη και 

καινοτόμα υλοποίηση των νέων έργων πρότεινε την κοινή προσέγγιση μελετητών -  κατασκευαστών 

(early contractor involvement) όπως συμβαίνει στα συστήματα μελέτης – κατασκευής, τα έργα ΣΔΙΤ 

και τις παραχωρήσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί και υλοποιούνται καθώς και τις προτάσεις 

καινοτομίας οι οποίες όταν νομοθετηθούν, αναμένεται να κινητοποιήσουν άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια 

σε ανταποδοτικά έργα. Τέλος έθεσε τις προϋποθέσεις επιτυχούς μελετητικής ωρίμανσης των έργων 

και προγραμμάτων: Όσον αφορά τη Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, σύγχρονες 

προδιαγραφές και διαφανείς όροι διαγωνισμών, επιλογή μελετητών με ποιοτικά κριτήρια, 

ικανοποιητικές αμοιβές με αυστηρή επίβλεψη και κίνητρα συγχωνεύσεων. Όσον δε αφορά τις 

μελετητικές εταιρείες, απαιτείται μεγέθυνση και εταιρικό management, ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών (BIM, AI, κ.λπ.), εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προσέλκυση νέων 

επιστημόνων και συνεχής μετεκπαίδευση των ήδη εργαζομένων με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. 

  

Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, ο Υφυπουργός Υποδομών κος Γιώργος Καραγιάννης έδωσε τον 

τόνο με την περιγραφή του μεγάλου προγράμματος νέων υποδομών και συντήρησης των 

υπαρχουσών που προωθεί συντονισμένα το Υπουργείο και τις προκλήσεις μελετητικής ωρίμανσης 

που αντιμετωπίζει, αναγνωρίζοντας τον μελετητικό κλάδο ως στρατηγικό συνομιλητή. Ενημέρωσε 

δε ότι ολοκληρώνεται η ανάθεση της μεγάλης συμφωνίας πλαίσιο για την υποβοήθηση της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών και ανήγγειλε ότι προετοιμάζονται νέοι διαγωνισμοί συμφωνιών πλαίσιο για 

την εκπόνηση των μελετών των έργων της επόμενης γενιάς. Επεσήμανε την ανάγκη 

παρακολούθησης και συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών με πρώτη προτεραιότητα τις 

γέφυρες, την ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην διαστασιολόγηση των 

έργων και την μοντελοποίηση της κυκλοφορίας στην μετά τον κορονοϊό εποχή. Τέλος αναφέρθηκε 

στην ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο 

προωθεί την χρήση του ΒΙΜ σε πρώτη φάση στο μεγάλο έργο της Γραμμής 4 του Μετρό και στα 

σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ. 

Στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ κος Νικόλαος Κουρέτας 

αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία της εταιρείας με τα μελετητικά γραφεία για τον σχεδιασμό των 

έργων Μετρό και Τραμ και στην ένταξη των νέων τεχνολογιών όπως το ΒΙΜ και ενημέρωσε ότι 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός ανάδειξης τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της 

επίβλεψης στο μεγάλο έργο της Γραμμής 4. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κος Γιώργος Καταπόδης κατά τον χαιρετισμό του επεσήμανε την 

σκοπιμότητα διατήρησης της ανεξαρτησίας της Αρχής και ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ συμφώνησε με 

την ανάγκη αυτή όσον αφορά τις αρμοδιότητες, ανεξαρτήτως ή μη της συγχώνευσής της με την 

ΑΕΠΠ. 

Στην συνέχεια, χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας κος Γιώργος Τσακούμης, 

ο οποίος ευχαρίστησε τον ΣΕΓΜ για την πρόσκληση. Αναφέρθηκε στην ανάγκη συγχωνεύσεων των 

ελληνικών μελετητικών εταιρειών προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, 

στον εξορθολογισμό των εκπτώσεων και στην μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά τις εγκρίσεις 

και τις αδειοδοτήσεις. 

https://drive.google.com/file/d/1rqKK-krahSxnu-0dZYTUmRUcPy0bcSHq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujq5ezgmLqWuQkYG4y-5v3FcZmeSR3DL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1moIsbvEsWCKVBU4PamqvW-ZAcslWmBeV/view?usp=sharing
https://ypodomes.com/o-nikos-koyretas-neos-dieythynon-symvoylos-tis-attiko-metro/
https://drive.google.com/file/d/1NR3xtykZiKbJ8jE5lK2lEq4YftZnDw3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPr8USdS67yk8Mxwuc2n7JYwI1J0l73i/view?usp=sharing
http://dkm-tee.blogspot.com/2013/10/blog-post_7581.html
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Ο Πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ κος Γιώργος Ραουνάς επεσήμανε την στενή συνεργασία των δύο 

Συνδέσμων ως δρώντων εν πολλοίς συμπληρωματικά. Στάθηκε σε τρία ζητήματα: Στην αξιοποίηση 

των ευκαιριών από τα μέλη μας με την μη πρόκληση καθυστερήσεων από ενστάσεις και εν γένει 

παρακώλυση των διαδικασιών, στην  ανάγκη δημιουργίας μεγαλυτέρων σχημάτων με βιωσιμότητα 

και ευρωστία και στην προώθηση της εξωστρεφούς δραστηριοποίησης με την αξιοποίηση της 

ισχυρής μας τεχνογνωσίας και εμπειρίας. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κος Γιώργος Στασινός δήλωσε ότι οι μελετητές πρέπει και μπορούμε να 

είμαστε καταλύτες ανάπτυξης προκειμένου να φέρουμε εις πέρας το τεράστιο πρόγραμμα μελετών 

– υποδομών των επομένων ετών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Απαιτείται συνεργασία και 

στελέχωση των εταιρειών μας με νέους συναδέλφους από τα πολυτεχνεία και τα πανεπιστήμια και 

από όσους έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης από τη Χώρα. 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κος Σπύρος Μάμαλης αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση, 

επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας όλων των τεχνικών ειδικοτήτων επιστημόνων, μηχανικών, 

γεωλόγων, δασολόγων, γεωπόνων, προκειμένου να σχεδιάσουμε σωστά την Ελλάδα του 21ου 

αιώνα. 

 

Η 1η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Ο ρόλος των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων στην ανάκαμψη της Χώρας: Το χρηματοδοτικό, νομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο» με 

συντονιστή τον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ κο Παναγή Τονιόλο. 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και 

Μεταφορών της Ένωσης Περιφερειών κος Φάνης Σπανός αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο των 

μελετητών στην ωρίμανση έργων και προγραμμάτων που θα προσδίδουν αναπτυξιακή προοπτική 

σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαρίστησε δε τον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ για την προσφορά 

βοήθειας από τον Σύνδεσμο προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την ανάταξη της Βόρειας 

Εύβοιας από τις πρόσφατες πυρκαγιές και υποσχέθηκε να προκαλέσει σε μία κοινή συνάντηση 

Περιφέρειας, ΣΕΓΜ και του κου Σταύρου Μπένου. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κος Θεόδωρος Σκυλακάκης μίλησε για την πρόκληση 

της μελετητικής ωρίμανσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί ο 

υπερσχεδιασμός με τήρηση όμως των νέων απαιτήσεων που θέτει η αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και ότι τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια δεν επιτρέπουν στείρους ανταγωνισμούς και 

καθυστερήσεις στις διαδικασίες ούτε υπερβολικές εκπτώσεις, δεδομένου ότι το μελετητικό 

αντικείμενο θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένο τα προσεχή 3-4 χρόνια. Στη συνέχεια, οι ενδυναμωμένες 

ελληνικές μελετητικές εταιρείες πρέπει όχι μόνο να διατηρήσουν αλλά αυξήσουν την εξωστρεφή 

τους δραστηριότητα. Δήλωσε δε διαθέσιμος να συμμετάσχει σε ένα σχετικό workshop του ΣΕΓΜ 

όπου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά. 

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (INSETE) κος Άρης Ίκκος παρουσίασε τις αναγκαίες επενδύσεις σε Δημόσιες 

Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. Για να υποστηριχθεί το 

τουριστικό brand της Ελλάδας που είναι από τα ισχυρότερα παγκοσμίως, απαιτείται χωροταξικός 

σχεδιασμός και ενίσχυση των υποδομών οι οποίες υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις 

ανταγωνιστικές χώρες, με αποτέλεσμα να υποσκάπτεται η ελκυστικότητα των προορισμών. Το 

πρόβλημα επιτείνεται λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μελέτη του Ινστιτούτου 

προτείνει έργα που καλύπτουν το σύνολο των περιφερειών της Χώρας σε δημόσιες επενδύσεις με 

http://www.adae.gr/various-pages/cvs/georgios-raoynas-melos-ds-sesma/
https://drive.google.com/file/d/1r4caGL6vkh7t4uqL8KOIo61vwAGcyflt/view?usp=sharing
https://web.tee.gr/stasinos-georgios-viografiko/
https://www.geotee.gr/PlainTextPage.aspx?LnkID=01030200&ShSum=0
https://drive.google.com/file/d/1mf2-9QHGH1UbGRcfXVn0LlBYirRidAkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZwt0L6u8fDRu36mxrH1YDGgxowmrJ_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xg2cTnNZQLAZPERIPleB7cLaMYrK5Zdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huaTj5S4Q4BPlCa8QNSpPzWHF6iQ1Rcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWt7dLr-Y6YrHBzgBVXdGnjRLuProLfW/view?usp=sharing
https://sete.gr/el/sunedria-ekdiloseis/sunedria/14o-sunedrio-2015/omilites-suntonistes/
https://drive.google.com/file/d/1W-fo65lAYRIB8Hnoz4gr4XW82afr8ZO9/view?usp=sharing
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σημαντική συνεισφορά στον τουρισμό όπως είναι έργα σε αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνες, έργα 

διασύνδεσης μεταφορικών μέσων, στοχευμένες παρεμβάσεις – επεκτάσεις του οδικού δικτύου, 

έργα κοινής ωφέλειας όπως ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και έργα ενίσχυσης εμπειριών όπως η 

δημιουργία δικτύου μονοπατιών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, βελτιώσεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά αξιοθέατα. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια έχουν επιλεγεί 

τα δέκα πλέον σημαντικά. 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

κος Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσίασε το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στις 

υποδομές για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και την προστασία της από τις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής, προϋπολογισμού άνω των 2 δις.€.  

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), του 

οποίου ο ΣΕΓΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος, κος Σέργιος Λαμπρόπουλος, στην ομιλία του αναφέρθηκε 

στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και ανάπτυξης μέσω της εκτεταμένης υλοποίησης ΣΔΙΤ ώστε να 

κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα που έχει 

ανάγκη η Χώρα. Επεσήμανε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την σειρά του «Χρυσού Κύκλου»: γιατί - 

πως – τι – πότε και όχι την ανάποδη όπως συχνά πράττουμε λόγω των ανελαστικών 

χρονοδιαγραμμάτων απορρόφησης. Επειδή οι ΣΔΙΤ συνεπάγονται μακροχρόνιες δεσμεύσεις 

αποπληρωμής από το ΠΔΕ, είναι απόλυτα αναγκαίο να χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα τα  

έργα που θα αποφέρουν έσοδα και ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον και θα έχουν  συνέργεια με άλλα. 

Στην αντίθετη περίπτωση, τα έργα θα οδηγήσουν σε δυσχέρεια αποπληρωμής και αύξηση του 

χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία των «Αυτόκλητων ή Πρότυπων Προτάσεων» (Unsolicited 

Proposals - USPs) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης κατασκευαστικών έργων μέσω 

ΣΔΙΤ, με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και στον τρόπο 

χρηματοδότησης ενός τεχνικού έργου. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερης Τάξης (ΣΤΕΑΤ) κος Γιώργος 

Συριανός μίλησε για την ισχυρή συνεισφορά των μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών στην 

ανάπτυξη. Κατασκευαστές και Μελετητές συνθέτουν ένα δίπολο για την παραγωγή έργου. Πρέπει 

να ανταποκριθούμε στην πρόκληση με επέκταση και εμβάθυνση της συνεργασίας των μελετητικών 

και κατασκευαστικών εταιρειών. Απαιτείται μακροπρόθεσμος, στρατηγικός σχεδιασμός. Δεν είναι 

δυνατόν τα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα να χρειάζονται κατά μέσο 7-8 χρόνια για να 

συμβασιοποιηθούν. Η νομοθέτηση εφαρμογής με σωστό τρόπο των προτάσεων καινοτομίας είναι 

κολοσσιαίας σημασίας και θα απελευθερώσει των μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο από την 

γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα μειώνοντας τον χρόνο ωρίμανσης στο 1 – 1,5 έτος. Οι μελέτες 

πρέπει να είναι καλοπληρωμένες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές 

και απαιτήσεις και για το λόγο αυτό ο ΣΤΕΑΤ υποστηρίζει την πρόταση του ΣΕΓΜ για εφαρμογή 

πλαφόν στις αμοιβές των μελετών σε όλα τα συστήματα παραγωγής έργων με μελετοκατασκευή. 

Τέλος, οι εταιρείες μας πρέπει να υποβοηθηθούν στην προσπάθεια εξωστρεφούς δραστηριότητάς 

τους διότι εκεί θα βρίσκεται το πεδίο ενασχόλησής τους μετά το τέλος περιόδου που αρχίσαμε να 

διανύουμε και γιατί σύμφωνα με τα τα συμπεράσματα μελέτης του ΣΤΕΑΤ σχετικά με την 

εξωστρέφεια του τεχνικού κλάδου, το 50% των εσόδων επιστρέφουν πίσω και συνεισφέρουν στο 

ΑΕΠ της Χώρας. 

 

https://drive.google.com/file/d/16K65It755BCvKWjlI5nxZGxbLxVRaxQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gj9V856b73pwzCIRcpsyUb99yxTlBFg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4S2crT1mYu0GxArICYxjh2DYeF6zGoG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xltYG_Abg-O8_30V-XZ2LnvkytaNrrhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IG_rAner6Wjjrx1mA90XRasSmnAaf1bM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mL8P64AMgbdSj4_YEDHeYmdv3ci7VTLZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfFv2XNM8gDOBmgGEWYZp4mrzOFX-BQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfFv2XNM8gDOBmgGEWYZp4mrzOFX-BQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-IA6Z6n0qmQwNqXIbycsx2Z7DLiVu70/view?usp=sharing
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Η 2η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Ο νέος κύκλος που ανοίγει: Πράσινη – Ανθεκτική – Ψηφιακή 

μετάβαση» χωρισμένη σε δύο μέρη με συντονίστρια του 1ου μέρους την αντιπρόεδρο του ΣΕΓΜ κα 

Δέσποινα Καλλιδρομίτου. 

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και μέχρι πρότινος Υφυπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης κος Γιώργος Στύλιος. Ο Υπουργός τόνισε κατ’ αρχήν την εποικοδομητική 

συνεργασία που είχε με τους εκπροσώπους των μελετητικών οργανώσεων κατά την προετοιμασία 

και ψήφιση του Ν.4186/21 για την ψηφιοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Όσον αφορά την νέα 

ΚΑΠ θεσμοθετείται το μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων και το ψηφιακό αγροτικό κτηματολόγιο 

για την προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. 

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κος Γιάννης Ξιφαράς ανέπτυξε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Μεταφορών. Οι έξυπνες υποδομές με αυτοματοποιημένη διαχείριση για την αντιμετώπιση της 

ζήτησης είναι οι υποδομές του μέλλοντος μαζί με την ενίσχυση των ΜΜΜ. Η ηλεκτροκίνηση 

αποτελεί την πιο εξελισσόμενη νέα τάση στις μεταφορές, η ανάπτυξη της οποίας απαιτεί σοβαρές 

μελέτες για την εγκατάσταση φορτιστών στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για τη 

βιώσιμη αστική κινητικότητα και αναπτύσσονται διάφορες εκδοχές μικροκινητικότητας. Η νέα 

εθνική στρατηγική για το ποδήλατο θα παρουσιασθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι ανάγκη 

να ενταθεί ο ρυθμός εκπόνησης των ΣΒΑΚ. Πολιτική του Υπουργείου αποτελεί επίσης η ενίσχυση 

των συνδυασμένων μεταφορών με ίδρυση εμπορευματικών κέντρων με πρώτο το Θριάσιο ώστε η 

Χώρα να καταστεί κέντρο Logistics. Ο μελετητικός κλάδος πρέπει να προετοιμασθεί κατάλληλα για 

καταστεί στρατηγικός εταίρος της Πολιτείας στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κος Ευθύμιος 

Μπακογιάννης. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα στη Χώρα μεγαλύτερο πρόγραμμα Χωροταξικού και 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σε εξέλιξη τα ειδικά χωροταξικά 

πλαίσια για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, για τις ΑΠΕ, τον ορυκτό πλούτο, τον 

τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες. Τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια με χρηματοδότηση 

360 εκ.€ θα θέσουν τους κανόνες και θα δώσουν δουλειές με καλές αμοιβές στα μελετητικά 

γραφεία τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα ΤΠΣ θα προκηρυχθούν από το ΤΕΕ σε (4) φάσεις και θα 

υπάρξει λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Τα ΕΠΣ διαφοροποιούνται όσον αφορά την 

κατανομή τους κατά περίπτωση, κυρίως όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Θα προκηρυχθούν 

επίσης μελέτες για την κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου και τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. 

Οι αμοιβές είναι καλές και δεν πρέπει να δοθούν υπερβολικές εκπτώσεις ώστε το αποτέλεσμα να 

έχει το ποιοτικό επίπεδο που απαιτείται και να μην επιστραφεί η χρηματοδότηση. Ο ενιαίος 

ψηφιακός χάρτης είναι το κλειδί για να ενσωματώσουμε όλες τις γεωχωρικές πληροφορίες σε ενιαίο 

υπόβαθρο. Οι στρατηγικές αστικές αναπλάσεις χρηματοδοτούνται με 480 εκ.€. με πολύ σημαντικό 

μελετητικό αντικείμενο με προδημοσιευμένο τον σχετικό Οδηγό. Η ΚΥΑ για την βιώσιμη αστική 

κινητικότητα που θα δώσει στους δρόμους των πόλεων μας την μορφή των ευρωπαϊκών, 

περιλαμβάνοντας τις θέσεις φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ΣΦΗΟ), είναι προς υπογραφή. 

Ο Καθηγητής του ΕΜΠ κος Αναστάσιος Στάμου μίλησε για την κλιματική αλλαγή και τις πράσινες 

υποδομές. Παρουσίασε τις νέες «πράσινες» τάσεις για την προστασία των υποδομών από τις 

φυσικές καταστροφές με βασικές την παρακολούθηση μέσω αισθητήρων, την κατασκευή 

«ευλύγιστων» αλλά συγχρόνως ανθεκτικών υποδομών γιατί δεν «σπάνε» (καταστρέφονται), την 

συγκράτηση αντί την ταχεία απαγωγή των υδάτων. Στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 

διδάσκονται οι σχετικές τεχνικές στα μαθήματα εφαρμοσμένης υδραυλικής μηχανικής. Το 2022 το 

https://drive.google.com/file/d/1CIb_P6D0mtKe80_FNIUWRodQ-SkvmkuK/view?usp=sharing
https://stylios.gr/cv/
https://drive.google.com/file/d/10M0GwF0R1eQGuiRYNL6O8I9liqQWoRye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ha9zidIgleNvu7dbouRnjJwtfuAAh2wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m6MRCuaCyai0FlLza-GeGeTGo63C-p86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NM1_v82Y36a4oUU5cJe-n4bMeo4JDdKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NM1_v82Y36a4oUU5cJe-n4bMeo4JDdKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtxJbBpL5htWr2EC9VutiGQmAOiKUlFx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107Omynu19k9sSjcxLH0HtjByGxYlw7Gg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfAjU6DslvNaWyA5vyitUTehDKoUX399/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLEwxJlynqKVvwEx5uppTgvrvGaRGm7e/view?usp=sharing
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τμήμα εφαρμοσμένης υδραυλικής διοργανώνει στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο για την καινοτόμο 

διαχείριση των υδάτων στην κλιματική αλλαγή. 

Ο Διευθυντής του Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος κος Αντώνης Μαρίνος ανέπτυξε τις στρατηγικές και πολιτικές για 

έξυπνα και αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα και αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ που 

αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και παρουσιάζει ιδιαίτερο μελετητικό 

ενδιαφέρον. 

 

Το 2ο μέρος της ίδιας ενότητας συντόνισε η υπεύθυνη Οικονομικών του ΣΕΓΜ κα Ιωάννα 

Ξανθοπούλου. 

Ο Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE) για θέματα κυκλικής οικονομίας και 

νησιωτικότητας, μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου (ESAC) 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) και Σύμβουλος του 

Προέδρου της Κυβέρνησης κος Γιώργος Κρεμλής ανέπτυξε το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων και 

της κυκλικής οικονομίας. Το πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων εξακολουθεί να υπάρχει στη 

Χώρα. Αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση βρίσκεται στο 19% αντί 50% που θα οδηγήσει σε μεγάλο 

πρόστιμο από την ΕΕ. Το υπόλειμμα της ανακύκλωσης και διαχείρισης σε ΧΥΤΥ που θα φθάνει το 

25% το 2035, θα πρέπει να οδηγηθεί σε καύση. Ο νέος νόμος για τη διαχείριση αποβλήτων 

προβλέπει (7) ρεύματα διαλογής στην πηγή, μεταξύ των οποίων και τα βιοαπόβλητα, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης. Απαιτούνται μονάδες διαχείρισης των ανακυκλώσιμων 

υλικών. Είναι απαραίτητη η μελετητική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των 

μέτρων και των απαιτούμενων έργων. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Geocycle Hellas, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ κα Λένα Μπέλση 

συνέχισε στο θέμα της κυκλικής οικονομίας με έμφαση στα μέτρα που εφαρμόζει παγκοσμίως όπως 

την αξιοποίηση των αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με τη μετατροπή τους σε 

τσιμέντο, ανακυκλωμένα αδρανή και υλικά για ανάπλαση λατομείων. Ο Όμιλος Ηρακλής είναι η 

πρώτη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα με περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος. 

Απαιτείται να εκπονηθεί μία μελέτη για τις αιτίες που κρατούν την Ελλάδα μακριά από τους 

ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της ανακύκλωσης και στη συνέχεια να ανατεθεί ένα πρόγραμμα 

μελετών για την μετατροπή της σε μία κυκλική οικονομία. 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ κος Σπύρος Πατέρας μίλησε για το πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ που ιδρύθηκε με την σημερινή του μορφή πριν ακριβώς 50 χρόνια. Ο 

ΟΣΕ είναι υποστελεχωμένος και γερασμένος, με αποτέλεσμα, και παρά τις επενδύσεις των 

τελευταίων δεκαετιών, να καλύπτει μόλις το 2,5% των εμπορευματικών μεταφορών έναντι 17% 

πανευρωπαϊκά και 1% των επιβατικών έναντι 8,1% αντιστοίχως, παρά το σχετικά μεγάλο μήκος του 

δικτύου. Στη βασική γραμμή ΠΑΘΕ κανονικού εύρους απομένει η εγκατάσταση συγκεκριμένων 

συστημάτων ηλεκτροκίνησης – τηλεδιοίκησης. Υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης του μετρικού δικτύου της 

Πελοποννήσου στη βάση της τουριστικής ανάδειξης των περιοχών με βάση αντίστοιχα μοντέλα της 

Αυστρίας και Ισπανίας. Η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ωριμάζει νέα έργα ύψους 3,3δις€ για δημοπράτηση με τη 

μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Βρίσκεται υπό ωρίμανση μέσω ΣΔΙΤ έργο δεκαετούς 

συντήρησης και ανάταξης του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνολικού 

προϋπολογισμού 1,5δις€ με στόχο την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη μείωση του χρόνου 

διαδρομής από 4 ώρες και 15 λεπτά στις 3 ώρες και 30 λεπτά. Προγραμματίζονται επίσης 

https://drive.google.com/file/d/19-0Qixs3FRGEMILqpbZfJiTSvNQAC2F4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6XV6fCnm2TLFUbA0pWo36fcxjulXib4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bth7inV1SnWpxdcqOmeczBEJDII8SngV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jkDQ4Bvh3orVJbW0SA7UhCcbsw5qUP9/view?usp=sharing
https://kremlis.eu/bio
https://drive.google.com/file/d/19llOkic5NnzQRVJIeFdZa1DE0AeaHXkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1PRfteAlL0DDwv4sG1rh9rZW0aGCiWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UfpSfqUJ_OY8ShT04NJRYjsg6U-gvdwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6RnOeWFRh-53Detk-aurnNnQSPNpgDO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UajeFiFS38dr1QYh68qzkml3K-uVyqNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ip5HYtc_912rQPssTkO38V7-UaqsweiT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ip5HYtc_912rQPssTkO38V7-UaqsweiT/view?usp=sharing
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συνδέσεις με βασικούς λιμένες, αεροδρόμια και εφοδιαστική. Για όλα τα παραπάνω έργα 

βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας – ΑΚΟ και προγραμματίζεται η προετοιμασία φακέλων 

έργων, τεχνικών δελτίων για την προκήρυξη των τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών και την 

σύνταξη τευχών δημοπράτησης, όπου συμβολή των μελετητικών γραφείων είναι απαραίτητη.   

Ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κος Νίκος Ταχιάος μίλησε για τα έργα Μετρό που 

αλλάζουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προς μία πιο πράσινη και βιώσιμη κινητικότητα. Στην 

Αθήνα βρίσκονται σε εξέλιξη η επέκταση προς Πειραιά με 3 σταθμούς ώστε να συνδεθεί με το 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η επέκταση προς Ίλιον με 3 σταθμούς και έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες 

εργασίες του τμήματος Α της Γραμμής 4 με 15 σταθμούς. Επίσης ολοκληρώνεται η επέκταση του 

Τραμ προς Πειραιά. Στη συνέχεια ο κος Ταχιάος αναφέρθηκε στο έργο Μετρό της Θεσσαλονίκης 

και στα προβλήματα που έχουν ανακύψει λόγω αρχαιολογίας στους σταθμούς, ειδικά στον σταθμό 

της Βενιζέλου όπου αναδεικνύεται η ανάγκη μελέτης από οργανωμένες μελετητικές εταιρείες με 

διεπιστημονικό τρόπο. Στο τέλος έθιξε το θέμα των επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης όπου 

δεν υπάρχει μελετητική τεκμηρίωση στην υπάρχουσα πρόταση παρά μόνον τα αποτελέσματα ενός 

ερευνητικού προγράμματος. Η Μελέτη Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, είναι αυτή που θα τεκμηριώσει την σκοπιμότητα και τη διαδρομή των πιθανών επεκτάσεων 

Ο κος Ταχιάος κατέληξε ότι ο ΣΕΓΜ πρέπει να διακηρύσσει ότι πίσω από ένα επιτυχές εγχείρημα 

υπάρχει μία καλή μελέτη χωρίς εξάρτηση από πολιτικές και λοιπές εξωγενείς πιέσεις και 

σκοπιμότητες.  

Ο Chief Planning, Design & Construction Officer, Hellinikon Project κος Δημήτρης Ζωντανός 

μίλησε για το έργο του Ελληνικού ως υπόδειγμα αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης. Από τον 

περασμένο Ιούνιο το έργο ανήκει στην LAMDA DEVELOPMENT η οποία πλέον έχει την συνολική 

ευθύνη. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι αναπτύσσει το έργο, που είναι μία αστική ανάπλαση και όχι 

κλειστή οικοδομική δραστηριότητα, τηρώντας τους 17 στόχους (SDGs) της βιώσιμης ανάπτυξης του 

ΟΗΕ στη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Η εταιρεία προχωρά σε προσλήψεις προσπαθώντας να 

κάνει πράξη το brain drain. Αναφέρθηκε επίσης στα επιμέρους έργα πρώτης προτεραιότητας στα 

οποία ωριμάζουν από Έλληνες μελετητές με πρωτοποριακές λύσεις όπως η άρδευση όπου θα 

χρησιμοποιηθεί νερό από τα λύματα του κεντρικού αγωγού που οδηγούνται στην Ψυττάλεια μετά 

από ειδική επεξεργασία σε μονάδα που κατασκευάζεται στο χώρο του Ελληνικού. Δημιουργείται 

νέος πεζόδρομος - ποδηλατόδρομος 3,5 χιλιομέτρων που θα ενώνει την Λ. Βουλιαγμένης με την 

παραλία. Ο πύργος Marina Tower με leader μελετητή την Forster & Partners και συμμετοχή 

ελληνικών μελετητικών ομάδων θα έχει 80% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από τον μέσο όρο 

των νέων ελληνικών κατοικιών και γραφείων ικανοποιώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030. Το 

πάρκο θα δημιουργηθεί εκ του μηδενός στους πρώην διαδρόμους του αεροδρομίου με μόνο 

αντίστοιχο παράδειγμα διεθνώς το Marina Bay Gardens της Σιγκαπούρης με μικτή ομάδα μελέτης. 

Μόνο για τις υποδομές απασχολήθηκαν 15 μελετητικά γραφεία εκ των οποίων η συντριπτική 

πλειοψηφία από την Ελλάδα, εκπονήθηκαν 132 μελέτες και παρήχθησαν 11.800 σχέδια. 

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κος Κωνσταντίνος Αραβώσης 

μίλησε για τον ρόλο των καινοτόμων τεχνολογιών στην βιώσιμη διαχείριση περιβάλλοντος. 

Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2030 

οι ρύποι πρέπει να μειωθούν κατά 55% σε σχέση με το 1993. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε την 

ανακύκλωση οδηγούμενοι προς μία κυκλική οικονομία σύμφωνα με ένα τετραετές πρόγραμμα που 

έχει εκπονήσει του Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων είναι η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Κάθε επένδυση με βάση την ταξινόμηση της ΕΕ 

https://drive.google.com/file/d/1bIwsnEkKZr-VSOUsHHWEYVWDwMkWlcSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPjOL8zmvmjst9gkqMhSLYsOY4ftu6bl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSX95nhgMhnf4twnNKNkkOK6_265TOWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vnaIAxZOtajtaeZZkiTM3k1jYMMo_oxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mtJPyzCk0iiTCH9zpgva5XjW5AzO57GB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdruDn5BZZd1fpMLWkC9JrrFnpMCa5R1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MLVbX0HG9O68IYUWAwPhed49xwNL9O0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PR8XtR18NP6S1WHsbDZni9nCPruXJMqB/view?usp=sharing
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θα αξιολογείται και με την πράσινη παράμετρο. Ανέφερε ως παράδειγμα δύο τομείς που δίνει 

έμφαση του Υπουργείο, τη διαχείριση των υδάτων και των δασών. Όσον αφορά τα νερά βασική 

προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση των δικτύων γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι απώλειες 

ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 50%. Με τα έξυπνα συστήματα νερού με χρήση αισθητήρων, 

τηλεμετρίας, ψηφιακών υδρομέτρων επιτρέπουν την βελτιστοποίηση του δικτύου και την ανίχνευση 

των διαρροών. Οι υποδομές αυτές και η αντικατάσταση των παλαιών σωλήνων αμιάντου θα 

χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με 200 εκ.€ όπως και οι νέες αειφόρες μονάδες 

αφαλάτωσης στα νησιά. Θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού σε οικιακό και 

βιομηχανικό επίπεδο με χρηματοδότηση 100 εκ.€. Αντίστοιχα στη διαχείριση των δασών θα 

εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες παραγωγής εικόνας από επίγειες κάμερες και drones και όλα τα 

στοιχεία θα ενσωματώνονται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των δασών. Το 90% 

των δασών αναπαράγονται με φυσικό τρόπο. Για το υπόλοιπο 10% θα πραγματοποιηθεί τεχνητή 

αναδάσωση με σύγχρονες τεχνολογίες και χρηματοδότηση 200 εκ.€. 

   

 Η 3η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Διεθνείς αγορές και ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές 

επιχειρήσεις» με συντονιστή το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ κο Θεόδωρο Δεληγιαννίδη. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κος Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης άνοιξε τις εργασίες 

της 2ης μέρας με χαιρετισμό και μίλησε για την εξωστρέφεια των μελετητικών και κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης όπως προβλέπεται στο 

Εθνικό Σχέδιο για την εξωστρέφεια που ενέκρινε πρόσφατα. Αναγνώρισε την εμπροσθοβαρή 

συμβολή της εξωστρεφούς δραστηριοποίησης του μελετητικού κλάδου στο σύνολο της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας (μελετητές – κατασκευαστές – προμηθευτές). Δήλωσε ανοικτός σε 

συνεργασία με τον ΣΕΓΜ για τον προσδιορισμό και την δρομολόγηση των κατάλληλων ενεργειών. 

Ακολούθησε ο Αντιπρύτανης ΕΜΠ κος Ευάγγελος Σαπουντζάκης ο οποίος μίλησε για τον ρόλο 

του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΜΠ. Παρέχεται η δυνατότητα 

πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε κατά το δυνατόν 

περισσότερους μηχανικούς και λοιπούς επιστήμονες με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου με στόχο την προαγωγή της μεταφοράς της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας. Το πρώτο 

πρόγραμμα για την επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση των τεχνικών έργων απευθύνεται σε 

απόφοιτους πολιτικούς μηχανικούς, που έχουν εργασθεί ή σκοπεύουν να εργασθούν στον τομέα 

της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας αλλά και ευρύτερα έργων από 

οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα και χάλυβα (κτήρια, γέφυρες, έργα αντιστήριξης, 

θεμελιώσεις κ.α.). Η λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορά κατά προτεραιότητα τις μελετητικές 

εταιρείες καθότι δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης των στελεχών τους σε νέες τεχνολογίες και ειδικά 

αντικείμενα με την εγγύηση της ποιότητας παρεχόμενης γνώσης του ΕΜΠ. 

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FIDIC κος Nelson Ogunshakin ανέλυσε στο τι 

σημαίνει να εργάζεται μία μελετητική εταιρεία σε όλο τον κόσμο με την τεχνογνωσία που παρέχει η 

FIDIC. Η FIDIC που αποτελεί την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών έχει ως μέλη 100 

Εθνικούς Συνδέσμους που εκπροσωπούν 40.000 εταιρίες και 1.500.000 Συμβούλους Μηχανικούς. 

Ο σκοπός της FIDIC είναι ταυτόσημος με τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσον 

αφορά στην ποιότητα, βιωσιμότητα και ακεραιότητα του τελικού προϊόντος. Αναφέρθηκε στην δομή 

της FIDIC, στον τρόπο διοίκησης, στις μορφές δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, στην παγκόσμια 

οικονομία, στον τρόπο και στα διάφορα είδη συμβασιοποίησης με την συνδρομή των συμβάσεων 

https://drive.google.com/file/d/1IPjjtGlqqk7NiaNq4iiAz52Fs556mXty/view?usp=sharing
https://www.mfa.gr/igesia/yfypourgoi/uphupourgos-gia-ten-oikonomike-diplomatia-kai-ten-exostrepheia.html
https://drive.google.com/file/d/1prs7b9X_UsAT9EEQS45AglPExw9CFf7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yZgdE8N8mqTL1ntujCVddssUP3kA8HN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nysoJRuG0HLrcmPUpHwKvoAhKgGi87Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaVt02n_TtajVwHoxPtevU954IbVAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKrtznpLOYpB76SybODgvabmyWPiTH-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GB3X799H-vkGxyaefZsBhEst_hmO3ezA/view?usp=sharing
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FIDIC. Τέλος απαρίθμησε διάφορα είδη πιστοποίησης που παρέχονται σε παγκόσμιο επίπεδο από 

την FIDIC μετά από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και ανεξάρτητες εξετάσεις. 

Ο Αντιπρόεδρος της EFCA κος Nikola Matić ανέπτυξε θέματα που σχετίζονται με την 

δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών τεχνικών συμβουλευτικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον 

με τις διάφορες επιτροπές που επεξεργάζονται και εισηγούνται προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα 

της ΕΕ και τους εθνικούς συνδέσμους μέλη της. Ανέφερε για τις προκλήσεις που υφίστανται οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον μετασχηματισμό που πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ανεξάρτητης εταιρείας πιστοποιήσεων της FIDIC, FCL κος Θάνος 

Τότσικας, αναφέρθηκε στον ρόλο των πιστοποιήσεων σε διεθνές επίπεδο και πιο ειδικά στα είδη 

και στις βαθμίδες των πιστοποιήσεων που παρέχει η FCL FIDIC. Το πρόγραμμα αυτό έχει 

εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 1.500 μηχανικούς στην Κίνα και άλλες χώρες. Οι 

εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ θα πρέπει να εξετάσουν την σκοπιμότητα και τα πιθανά οφέλη από 

ενδεχόμενη πιστοποίηση στελεχών τους σε σχέση με τις αγορές που δραστηριοποιούνται και την 

εφαρμογή ή μη των προτύπων συμβάσεων της FIDIC αυτοτελών ή μέσω των διεθνών αναπτυξιακών 

τραπεζών. 

Τέλος, ο Πρόεδρος ERTICO ITS – EUROPE κος Άγγελος Αμδίτης μίλησε για την ευρωπαϊκή 

μετάβαση προς την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα. Αναφέρθηκε στους στόχους και τις πολιτικές 

που έχει θέσει η Ευρώπη σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία για μια μετάβαση προς την έξυπνη και 

βιώσιμη κινητικότητα. Εξήγησε ότι η ERTICO ITS – Europe αποτελεί σύμπραξη δημόσιου – 

ιδιωτικού τομέα με 120 μέλη εταιρίες – οργανισμούς σε 8 τομείς δράσης για έξυπνη, βιώσιμη και 

ασφαλή κινητικότητα. Για την επίτευξη αυτών απαιτείται επιτάχυνση του αυτοματισμού, μείωση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απρόσκοπτη κινητικότητα για όλους καθώς και ψηφιακές υποδομές 

για εμπορευματικές μεταφορές και υπηρεσίες εφοδιαστικής. Για την υλοποίηση όλων αυτών είναι 

αναγκαία η συμβολή του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου στην εκπόνηση των αναγκαίων 

μελετών. 

   

 Η 4η ενότητα ομιλιών είχε τίτλο «Οργάνωση τεχνικών μελετητικών – συμβουλευτικών 

επιχειρήσεων και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών» με συντονιστή το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ 

κο Ιωάννη Λαδόπουλο. 

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και της ATTICA BANK κος Κωνσταντίνος Μακέδος μίλησε για τα 

σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης και ανάπτυξης των μελετητικών και 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Αναγνώρισε τον ρόλο των μελετητικών εταιρειών στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας και στην εξωστρέφεια. Το ΤΜΕΔΕ είναι ο φορέας εγγυοδοσίας 

και η ATTICA BANK φορέας χρηματοδότησης για τους μηχανικούς και τις μελετητικές και τεχνικές 

εταιρείες. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε διεθνείς χρηματοδοτήσεις με επιτόκια αντίστοιχα των 

ευρωπαϊκών πρέπει οι εταιρείες μας να προσαρμοσθούν στην εταιρική διακυβέρνηση με τήρηση 

των ESGs και SDGs. Ο κος Μακέδος ανήγγειλε την δημιουργία του πρώτου κοινού ταμείου ΕΑΤ –

ΤΜΕΔΕ για τη χρηματοδότηση μηχανικών, μελετητικών και τεχνικών εταιρειών από την ATTICA 

BANK και οκτώ συνεργαζόμενες τράπεζες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Σε 

πολλές εταιρείες του κλάδου μεγάλο πρόβλημα στην προσπάθεια εξωστρεφούς δραστηριότητας 

είναι η χορήγηση εγγυητικών επιστολών αποδεκτών από τις αναθέτουσες αρχές τρίτων (πλην ΕΕ) 

χωρών. Το ΤΜΕΔΕ έχει γίνει μέλος και έχει αξιολογηθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας 

https://drive.google.com/file/d/1_YYxVhym3OrOgciJHzPNkPAFzdzLRfYK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ipA3zACzSFMkQjh2zDkBiceHeo6CYkr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ljkhlg1j0o0fjKWb4KoEVG-E5NY2hdk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zFsrUgBLhvz5c1OwfP_NTHHeD3FkHn-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WbOOwFemKDdLVc2mqLtZqVAsKplpS97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WbOOwFemKDdLVc2mqLtZqVAsKplpS97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIYPYAeGAglEj9-5mQwQPNbVWNuxBiSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuN0mB3omni-Yu30BG9SgSeuFGxj_kLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6WmPOaG34222cA_sVicd6dGYRegxaHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1melcEcFw9WfdPwhwzyn96Y2TX4Ph7rsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nqZX9rj5nMSDvFe3dps34b8Y-jVgao6H/view?usp=sharing
http://tmede.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B5/
https://drive.google.com/file/d/1cygDvH30zj-dpPtPLaUNtrj1JYaMy8Nb/view?usp=sharing
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και επίσης έχει αξιολογηθεί από την ECB ως ιδιωτικός φορέας εγγυοδοσίας και τώρα αξιολογείται 

από το Pan European Guarantee Fund το οποίο μπορεί να δώσει εγγυοδοτικές γραμμές για το 

εξωτερικό. Εφόσον υπάρξει θετική δεύτερη αξιολόγηση από το Fund, θα απαιτηθεί αλληλογραφία 

με τις χώρες ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση του ΤΜΕΔΕ. Στη Μάλτα έχει ήδη χορηγηθεί από το 

ΤΜΕΔΕ εγγυητική επιστολή και στις ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι αυτό είναι δυνατό. Στις τρίτες 

χώρες θα χρειασθεί επικοινωνία. Όσον αφορά την ATTICA BANK έχει εξυγιάνει τον ισολογισμό της 

και θα ανακεφαλοποιηθεί σύντομα. Στη συνέχεια θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδας. 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΒΕΤΑΜ (Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και 

Εργαστηριακών Δοκιμών) κος Σκιπίων Αποστολάκης  παρεμβλήθηκε με έναν σύντομο χαιρετισμό. 

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο βιομηχανικός κλάδος 

δομικών υλικών εξάγει σε τρίτες χώρες καινοτόμα υλικά και οι μελετητικές εταιρείες πρέπει να 

φροντίσουν τα συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές των έργων που μελετούν. Θα πρέπει να 

δούμε από κοινού ΣΕΓΜ και ΕΒΕΤΑΜ το θέμα καθώς και τα κενά τυποποίησης όπου δεν υπάρχουν 

διεθνή εναρμονισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές. 

Ο Ναυπηγός-Μηχανολόγος ΕΜΠ, MBA, Advanced Management κος Λάμπρος Διγώνης 

παρουσίασε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την οργάνωση ενός στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης 

και την ευθυγράμμιση της εταιρικής κουλτούρας με τους εταιρικούς στόχους για τις μελετητικές 

εταιρείες με βάση αντίστοιχη εργασία για τις ναυτιλιακές. Ο ελληνικός μελετητικός κλάδος είναι 

μικρός και πλήρως κατακερματισμένος με προβλήματα χρηματοδότησης. Όμως το ανθρώπινο 

κεφάλαιο είναι το πλέον σημαντικό. Όλα τα στελέχη της εταιρείας πρέπει να καταλαβαίνουν το ίδιο 

για όλα τα επιμέρους ζητήματα. Η πρόταση οργάνωσης που παρουσιάσθηκε απαιτεί για να 

εφαρμοσθεί, ένα ελάχιστο μέγεθος εταιρείας 30 – 40 ατόμων. 

Η εκπρόσωπος του ΤΕΕ και της Χώρας στο EU BIM TASK GROUP κα Λιάνα Αναγνωστάκη με 

θέμα τις δράσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του BIM. Ο 

οδικός χάρτης της Επιτροπής εξειδικεύθηκε στη Γενική Συνέλευση του 2019. Έχει εκπονηθεί 

σχετική μελέτη κόστους – οφέλους. Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ προβλέπει δυνητικά τη χρήση του BIM. Η 

νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις θα καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση του ΒΙΜ 

στις δημόσιες συμβάσεις των κατασκευών. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα στην DG 

Reform για να αποστείλει Σύμβουλο για τη σύνταξη στρατηγικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό της 

Χώρας στον κατασκευαστικό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εκτιμήσει πως ένας 

αρχικός προϋπολογισμός 320€ δις.€, αφιερωμένος στο οικοσύστημα της κατασκευής με ψηφιακές 

τεχνολογίες στην Ε.Ε. και έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ως συντελεστής μόχλευσης, που 

κυμαίνεται μεταξύ 608 δις.€ και 928€ δις.€. Η κα Αναγνωστάκη ζήτησε την συνεργασία του ΣΕΓΜ 

για την συντεταγμένη χρήση του BIM στην Ελλάδα. 

Η Συντονίστρια Ομάδας Εργασίας για την προώθηση του BIM στην Ελλάδα κα Καλλιόπη 

Παπαδάκη μίλησε για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση του BIM στην Ελλάδα. 

απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας συστήθηκε Κοινή Ομάδα Εργασίας 

προώθησης του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information Modeling). Ακολούθησαν 

αποφάσεις με τις οποίες συστήθηκε Διυπουργική Επιτελική Επιτροπή και Υποστηρικτικής Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων προώθησης του Ευρωπαϊκού εργαλείου EU ΒΙΜ (Building Information 

Modeling)» και Ομάδα Εμπειρογνωμόνων από τον χώρο της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, τον 

κατασκευαστικό κλάδο, τους μελετητές και κατασκευαστές και τον ακαδημαϊκό χώρο.  Ο ΣΕΓΜ 

μετέχει στην Ομάδα αυτή με το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ και εκπροσώπου στο BIM Task Group της 

https://drive.google.com/file/d/1rKZpxeCsjqYPgRE1PaDZ7MFo1m-lhwN6/view?usp=sharing
https://www.mirtec.gr/Nea/i-sunthesi-tou-dioikitikou-sumvouliou-tis-mirtec
https://drive.google.com/file/d/1Ci8rM6AKdn6eOa3M2yQ1V4No7r3JuEX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qZQjP5hH3wCxS0H_h4q_6yb8B7PlovU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5aIAndzlFOXOdAug8jXalxH72KJhodA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NozDVxiAQ2VQ1xnk33boTGOtRTRXS-yp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwWEV6Wwbht0p2f3LFm1RwuBDManKtXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYhzEcTnOsg3fWOCk3Rb2KmT-tAy1GTM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11wL21xitaF_ZmGTHXtLgWqYkogfk1zy2/view?usp=sharing
https://www.erasmus.gr/microsites/1234/omilites
https://www.erasmus.gr/microsites/1234/omilites
https://drive.google.com/file/d/1p5LdNuz3TU1jL6-Z3u0264rQR34QN07i/view?usp=sharing


 

Σελ. 11/11 19/10/2021 

EFCA κο Γιάννη Λαδόπουλο. Οι τρεις βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι η Δημιουργία 

Στρατηγικού Σχεδίου-Πλαισίου, η Ανάπτυξη ικανοτήτων του κλάδου και η Διάχυση των στόχων & 

του οράματος, με σκοπό να περάσουμε σταδιακά από το LEVEL 1 (No Bim/Low 

Collaboration/CAD), στο LEVEL 2 (Partial Collaboration/2D-3D), στο LEVEL 3 (Full Collaboration/ 

4D-5D) και εν τέλει στο LEVEL 4 (Full Integration/Open Bim-iBim-6D) στα επόμενα 2-3 χρόνια..  

Ο Αντιπρόεδρος του buildingSMART και του BIM Task Group της EFCA κος Veljko Janjic μίλησε 

για την ενσωμάτωση του ΒΙΜ στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα. Προς το παρόν η 

ψηφιοποίηση στον κατασκευαστικό τομέα υστερεί του βιομηχανικού. Το buildingSMART εκδίδει 

οδηγίες σχετικά μα την εφαρμογή του BIM. Στην Σερβία έχει δημιουργηθεί ήδη ο Σύνδεσμος «BIM 

SERBIA» για την συνεργασία των εταιρειών που ασχολούνται με το BIM. Είναι χρήσιμο η Χώρα να 

συμμετάσχει στο buildingSMART μέσω κάποιας εταιρείας κατασκευής έργων του Δημόσιου Τομέα 

(ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΡΓΟΣΕ, κλπ). 

 

Το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: 

«Οι μελετητικές εταιρείες είναι αυτές που εκπονούν τον χωρικό σχεδιασμό, μελετούν τα τεχνικά 

έργα και συντάσσουν τις περιβαλλοντικές μελέτες για την αδειοδότησή τους. Ως εκ τούτου έχουν 

καταλυτικό ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας, τόσον όσο αφορά στο εσωτερικό με τα 

έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και των Ιδιωτικών Επενδύσεων όσο και στην εξωστρεφή 

δραστηριότητα του συνόλου της κατασκευαστικής βιομηχανίας. 

Η Πολιτεία, το ΤΕΕ και οι λοιποί Φορείς μέσω των εκπροσώπων τους έτειναν ευήκοον ους στις 

απόψεις του ΣΕΓΜ. Πρέπει συνεπώς να σταθούμε ως κλάδος στο ύψος των περιστάσεων 

υπερβαίνοντας αγκυλώσεις και αδυναμίες προκειμένου να ανταποκριθούμε επιτυχώς στις 

προκλήσεις και συγχρόνως να οικοδομήσουμε βιώσιμες εταιρείες, ικανές να συναγωνισθούν τις 

αλλοδαπές διεθνώς. Η ποιότητα των Ελλήνων  μηχανικών και λοιπών επιστημόνων σε συνδυασμό 

με την τεχνογνωσία των επιχειρήσεών μας, αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας. 

Ο ΣΕΓΜ θα συνδράμει την Πολιτεία με συγκεκριμένες προτάσεις στοχευμένων δράσεων και τις 

επιχειρήσεις μας με τα αναγκαία μέτρα εταιρικής αναδιάταξης». 

https://drive.google.com/file/d/1PjrwyUCQJIkX3P4uGu1f7qjoOQLb2VJS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azhAqtlFj-t6mk9JqAFCy8jcg03INbjk/view?usp=sharing

