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Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012 

Αγαπητέ κ. ∆ήµαρχε, 
 
Ο Σύνδεσµος Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) αποτελεί τον Επαγγελµατικό Συλλογικό 
Φορέα των οργανωµένων εταιρειών συµβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, µε 60 εταιρείες – µέλη, οι οποίες 
πραγµατοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών 250 εκ. περίπου και απασχολούν περισσότερους από 2.500 
επιστήµονες. Ο ΣΕΣΜΑ λειτουργεί από το 1991, µε αποστολή την προώθηση και ενίσχυση της αξιοπιστίας και 
της προστιθέµενης αξίας των παρεχόµενων από τα µέλη του συµβουλευτικών υπηρεσιών στον δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα, µε γνώµονα την αποτελεσµατική συνεισφορά τους στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 
 
Οι εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών – µέλη του ΣΕΣΜΑ είναι κατάλληλα οργανωµένες και 
στελεχωµένες επιχειρήσεις, έχοντας συµβάλλει ουσιαστικά στην: 

� εφαρµογή και των τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, καθώς και τη µέχρι σήµερα εφαρµογή 
του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στην Ελλάδα, 

� υποστήριξη της υλοποίησης πλαισίων κρατικών ενισχύσεων, ιδιαίτερα του Αναπτυξιακού Νόµου, 
που έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα, 

� προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις, 
� χρηµατοδότηση έργων µέσω ΕΤΕπ και άλλων χρηµατοδοτικών σχηµάτων,  
� εξωστρέφεια, µέσω δραστηριοποίησής τους σε ένα µεγάλο εύρος αγορών του εξωτερικού που 

περιλαµβάνουν την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η παροχή υπηρεσιών από εταιρείες – µέλη µας 
περιλαµβάνει συµβουλευτική υποστήριξη για: 

� την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των ετησίων προγραµµάτων δράσης,  
� το σχεδιασµό και τη διαχείριση της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων,  
� την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,  
� το σχεδιασµό αναπτυξιακών δράσεων και έργων,  
� τη βελτίωση της οργάνωσης και των διαδικασιών λειτουργίας τους, 
� την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και  
� το σχεδιασµό και την υποστήριξη της εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων. 

 
Την κρίσιµη αυτή περίοδο, η συνεργασία µε τις έµπειρες Ελληνικές Εταιρείες Συµβούλων (όπως οι 
εταιρείες - µέλη του ΣΕΣΜΑ) εκτιµάται ότι θα αποφέρει παραγωγή άµεσων αποτελεσµάτων που 
προκαλούν µε τη σειρά τους θετικό κλίµα, συστράτευση δυνάµεων, αξιοποίηση πόρων µε εστιασµένη 
στρατηγική και οικονοµίες κλίµακας, ανάληψη πρακτικών αναπτυξιακών δράσεων που θα δροµολογήσουν  
άµεσες θετικές εξελίξεις στην τοπική οικονοµία και απασχόληση. 
 
Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, αναφέρουµε ότι ο ΣΕΣΜΑ εκπροσωπείται σε Επιτροπές Παρακολούθησης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, όπως τα Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και σε οµάδες εργασίας θεσµικού χαρακτήρα, όπως το Εθνικό 
Συµβούλιο Στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, συµβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισµό του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
Επισυνάπτεται κατάλογος µε τις εταιρείες - µέλη µας, ενηµερώνοντας σας παράλληλα ότι ο ΣΕΣΜΑ είναι στη 
διάθεση σας για κάθε υποστήριξη στο έργο σας.  
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΣΜΑ                               

                                            
Παντελής Κούκος       Κάθη Χριστίδου  
Πρόεδρος ∆Σ      Γενική Γραµµατέας ∆Σ          


