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Στρατηγικές προοπτικές ανάπτυξης του Κατασκευαστικού κλάδου 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής 

οικονομίας συνδεόμενος στενά µε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κύριοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης του εξεταζόμενου κλάδου τα τελευταία έτη ήταν, 

η απορρόφηση των πόρων για τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Γ. Κ.Π.Σ και 

η κατασκευή των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντούτοις, από το 2004 η ανάπτυξη 

του εξεταζόμενου κλάδου γνώρισε πρόσκαιρη ύφεση, γεγονός που οφείλεται αφενός στην 

ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των έργων του Δημοσίου σχετικά µε τη διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων, αφετέρου δε στη µη ανάθεση αντίστοιχου αριθμού και μεγέθους 

νέων έργων, τη διετία που ακολούθησε, σε σχέση µε την προ-Ολυµπιακή εποχή. 

Η ζήτηση του κατασκευαστικού κλάδου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

πορεία των δημοσίων επενδύσεων και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες 

επηρεάζουν την εξέλιξη της κατασκευαστικής και της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Η αναδιάρθρωση του κλάδου που πραγµατοποιήθηκε το 2002 είχε ως αποτέλεσµα τη 

µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων και τη δηµιουργία µεγάλων εταιρικών σχηµάτων. 

Σκοπός του Ν.2940/2001 ήταν η μείωση του αριθμού των κατασκευαστικών εταιρειών ανά 

τάξη (µέσω συγχωνεύσεων ή /και εξαγορών) και η ταυτόχρονη ισχυροποίηση των νέων 

εταιρικών σχημάτων ώστε να έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν τα μεγάλα ολυμπιακά 

έργα, τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Νέες προοπτικές για τον κλάδο δημιουργεί η ψήφιση του νόμου για τις Συμπράξεις 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο νέος θεσμός εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στην 

κατασκευαστική δραστηριότητα αλλά και την επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας 

υποστηρικτικά και παρέχοντας μια συμπληρωματική μέθοδο εκτέλεσης έργων και παροχής 

υπηρεσιών. 

Ορισμένες από τις εταιρείες του κλάδου επιδεικνύουν αυξηµένο ενδιαφέρον για είσοδο 

στο χώρο του real estate, ο οποίος παρουσιάζει υψηλά περιθώρια ανάπτυξης, τόσο στην 

εγχώρια αγορά όσο και στην αγορά των Βαλκανίων. Επιπρόσθετα κάποιοι όμιλοι εταιρειών 

έχουν ήδη συστήσει θυγατρικές επιχειρήσεις µε σκοπό την αγορά, την εκµίσθωση, την 

κατασκευή και τη διαχείριση ακινήτων. 

Παράλληλα, σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον των κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

σχετικά με τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής 

οικονομίας συνδεόμενος στενά µε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Κύριοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης του εξεταζόμενου κλάδου τα τελευταία έτη ήταν, 

η απορρόφηση των πόρων για τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Γ. Κ.Π.Σ και 

η κατασκευή των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντούτοις, από το 2004 η ανάπτυξη 

του εξεταζόμενου κλάδου γνώρισε πρόσκαιρη ύφεση, γεγονός που οφείλεται αφενός στην 

ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των έργων του Δημοσίου σχετικά µε τη διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων, αφετέρου δε στη µη ανάθεση αντίστοιχου αριθμού και μεγέθους 

νέων έργων, τη διετία που ακολούθησε, σε σχέση µε την προ-Ολυµπιακή εποχή. 

Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, συνεχή και δυναμική εξέλιξη η οποία και 

αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων και στην ολοκλήρωση των μεγάλων 

έργων υποδομής των Α΄ & Β΄ ΚΠΣ. Παρά τα διαρθρωτικά προβλήματα που παρουσιάζει, 

απόρροια της όξυνσης του ανταγωνισμού και της δομής της αγοράς, η σημασία και η 

βαρύτητα του στη διαμόρφωση των μεγεθών της οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη και 

υπήρξε πάντα στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της χώρας. 

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τη διάρθρωση των οικονομικών μεγεθών του κλάδου 

κατασκευών στην Ελλάδα, τονίζεται ότι στη διάρκεια της περιόδου 1987 - 1997, συμμετείχε 

στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας με ποσοστά από 10,8% - 15,2%. Στην τετραετία 

1990 - 1993 η συμμετοχή του κλάδου στο Α.Ε.Π. σημείωσε κάμψη, τάση η οποία 

αναστράφηκε από το 1994 μέχρι και σήμερα. Η αναστροφή της οφειλόταν στις αυξημένες 

εκταμιεύσεις του Β’ Κ.Π.Σ. για έργα υποδομής και στην αύξηση της απορρόφησης κοινοτικών 

κονδυλίων, που παρατηρήθηκε μετά το 1995. Κατά την τριετία 1997 - 2000, σε μέσους 

όρους, παράγει το 66% των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και σαν 

εκτελεστής δημοσίων συμβάσεων καλύπτει το 48,5% των σχετικών προκηρύξεων. 

Τη χρονική περίοδο 2000-2006 η Ελλάδα ενισχύθηκε µε σημαντικούς πόρους από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής 

Πολιτικής. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας πραγματοποιείται µέσω του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.  

Το 2006 είναι έτος σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013 όπως ονομάστηκε το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δ.ΚΠΣ (2007-2013) συνολικού ύψους 24,3 δισ., το οποίο 

υπεγράφη στις 26/11/2007, χαρακτηρίζεται καταρχήν από μικρότερο, σε σχέση µε την 

προηγούμενη περίοδο (Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006), πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ). 

Ανδρονίκη Κύρτση                                                                                                                   5 



Στρατηγικές προοπτικές ανάπτυξης του Κατασκευαστικού κλάδου 

Το ΕΣΠΑ αποτελεί για την Ελλάδα, μια ακόμη ευκαιρία να επιταχύνει την οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των πολιτών της για υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή, καλύτερες 

υποδομές και ποιότητα ζωής, προστασία του περιβάλλοντος, άρση των ανισοτήτων και 

απασχόληση για όλους. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος το 2002 διήλθε μία περίοδο έντονων ανακατατάξεων µε 

κύριο χαρακτηριστικό τις συγχωνεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του Ν.2940/2001 « Αναπτυξιακά, Φορολογικά και Θεσμικά κίνητρα για την 

ανασυγκρότηση και την προοπτική των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα και άλλες 

διατάξεις ». Ο αριθμός των τεχνικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχει 

πλέον μειωθεί σημαντικά και ορισμένα από τα νέα σχήματα / όμιλοι που δημιουργήθηκαν 

δραστηριοποιούνται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η τεχνογνωσία που έχουν 

αναπτύξει οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες από την εκτέλεση μεγάλων έργων και η 

ισχυροποίησή τους µέσω των συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά. 

 

1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου, μετά την αναδιάρθρωση που πραγματοποιήθηκε, ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.2940/2001, είναι ο χαμηλός βαθμό συγκέντρωσης, καθώς 

οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν μόλις το 7,8% του συνόλου του 

κύκλου εργασιών των κατασκευών στην Ελλάδα. Από τις 98.926 επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο το 77,96% είναι προσωπικές 

εταιρίες, ενώ μόλις το 2,77% έχουν νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και Εταιρίας 

Περιορισμένης Ευθύνης. Το 97,69% των επιχειρήσεων του κλάδου απασχολεί κάτω από 5 

εργαζόμενους και το 92,31% έχει κύκλο εργασιών λιγότερο από 150.000 ευρώ.  

Αντίθετα η αγορά δημοσίων έργων 4ης-7ης Τάξης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης, καθώς οι 5 μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες συγκεντρώνουν το 32,9% του 

συνολικού κύκλου εργασιών των 220 τεχνικών εταιριών που έχουν εργοληπτικό πτυχίο 4ης-

7ης Τάξης. Ενδεικτικά, σε έρευνα του ΙΟΚ, αναφέρεται ότι συγκεκριμένα οι εταιρείες 7ης 

τάξης κατά το 2002 – πρώτο έτος λειτουργίας των συγχωνευόμενων σχημάτων – ήταν 

υπεύθυνες για την παραγωγή του 25,2% του συνολικού προϊόντος του κατασκευαστικού 

κλάδου ή του 48,8% των δημόσιων κατασκευαστικών έργων, ξεπερνώντας τα 3 δισ ευρώ 

κύκλου εργασιών. Τα ανάλογα ποσοστά κατά το έτος 2000 για τις τότε εταιρείες Η΄ τάξης 

ήταν 27,1% και 49,2% αντίστοιχα, ενώ κατά το έτος 1998 ήταν 19% και 45% αντίστοιχα. 
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, στη νέα ανώτερη τάξη (έβδομη) 

εντάσσονται 13 εταιρείες, έναντι 60 εταιρειών που περιελάμβανε η παλαιότερη ανώτερη τάξη 

(Η΄). Στην έκτη τάξη σήμερα ανήκουν 41 επιχειρήσεις (από 165 εταιρείες που συγκέντρωνε 

η Ζ΄ τάξη), ενώ η πέμπτη τάξη περιλαμβάνει 60 εταιρείες (από 157 που περιελάμβανε η ΣΤ΄ 

τάξη).  

Σκοπός του Ν.2940/2001 ήταν η μείωση του αριθμού των κατασκευαστικών εταιρειών 

ανά τάξη (µέσω συγχωνεύσεων ή /και εξαγορών) και η ταυτόχρονη ισχυροποίηση των νέων 

εταιρικών σχημάτων ώστε να έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν τα μεγάλα ολυμπιακά 

έργα, τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Η επόμενη επανάκριση, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ σε σχέδιο 

νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2009 και 

αφορά στην επανακατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) (από τη γ΄ τάξη έως και την έβδομη τάξη). Έως τη λήξη 

της προθεσμίας, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 

τους προκειμένου να επανακριθούν και να καταταχθούν στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), είτε στην ίδια είτε σε διαφορετική τάξη σε σχέση με αυτή που 

ανήκουν σήμερα. 

Σύμφωνα πάντως με την αιτιολογική έκθεση για την ψήφιση της παραπάνω 

τροπολογίας, διακρίνεται η διάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσει σε αλλαγές των κριτηρίων, 

υπό το βάρος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι « κατά το 

2009 απαιτείται να επανεκτιμηθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων και 

ιδίως των δεικτών βιωσιμότητας, λόγω της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τον χρόνο που 

μεσολάβησε από την αρχική κατάταξη, αλλά και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η 

οποία δημιούργησε πλείστα προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις ». 

 

1.3 ΑΓΟΡΑ 

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται το μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιρειών 

7ης, 6ης και 5ης τάξης τη χρονική περίοδο 2005-2006. 

Σημειώνεται ότι οι αρκετές εταιρείες δημοσίευσαν ισολογισμούς 2005-2006 σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Επισημαίνεται η διαφοροποίηση των απεικονιζόμενων 

μεγεθών μεταξύ του συγκεκριμένου προτύπου και του Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου, γεγονός 

που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα μεταξύ του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών που 

προκύπτουν από μεγέθη εκφρασμένα σύμφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα. 
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Επισημαίνεται ότι οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. τεχνικές εταιρείες δημοσιεύουν 

ισολογισμούς σύμφωνα µε τα ΔΛΠ, οπότε δεν διαχωρίζονται τα έσοδα τους από 

κοινοπραξίες. Σε αρκετές όμως επιχειρήσεις 6ης και 5ης τάξης (µη εισηγµένες οι οποίες δεν 

υποχρεούνται σε δημοσίευση ισολογισμών βάσει ΔΛΠ), οι ισολογισμοί τους εμφανίζουν, 

πέραν του κύκλου εργασιών της εταιρείας και κύκλο εργασιών από κοινοπραξίες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά τους έσοδα (άθροισμα εσόδων από αυτοτελώς 

εκτελούμενα έργα και εσόδων από κοινοπραξίες), προκειμένου να υπολογισθεί το συνολικό 

μέγεθος αγοράς. 

 

Πίνακας 1.1 : Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιρειών7ης, 6ης, 5ης 

τάξης (2005-2006) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 1.1, το συνολικό μέγεθος αγοράς των 

εξεταζόμενων τεχνικών εταιρειών διαμορφώθηκε σε 3.516 εκ. το 2006 από 2.619 εκ. το 

2005. 

Επομένως, το συνολικό μέγεθος της αγοράς τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης, 5ης τάξης (σε 

αξία) παρουσίασε αύξηση κατά 34,3% μεταξύ των ετών 2005-2006. Ποσοστιαία αύξηση 

εμφάνισαν τόσο οι εταιρείες 7ης (49,3%), όσο και εκείνες της 6ης (26,1%) τάξης και της 5ης 

τάξης (12,8%). Παρατηρείται επίσης ότι το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών 5ης τάξης, 

ως προς το συνολικό μέγεθος της αγοράς τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης, και 5ης τάξης, 

μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό των εταιρειών 7ης τάξης αυξήθηκε 

κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2006/05. Ωστόσο, εάν η σύγκριση των μεριδίων 

γίνει µε βάση τα στοιχεία του έτους 2004, τότε προκύπτει μείωση του μεριδίου των εταιρειών 

της ανώτατης τάξης πτυχίου, από 56,1% (2004) σε 51,2% (2006). 

Αναφορικά µε τη διάρθρωση της συνολικής αγοράς σημειώνεται ότι λόγω του 

γεγονότος ότι σε αρκετές εταιρείες δεν εμφανίζονται ξεχωριστά τυχόν έσοδα τους από 

κοινοπραξίες (λόγω ΔΛΠ), δεν παρουσιάζεται για τα έτη 2005-2006 ακριβής καταμερισμός 
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του κύκλου εργασιών μεταξύ εσόδων από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα και εσόδων από 

έργα πραγματοποιηθέντα µέσω κοινοπραξιών. 

Εάν ωστόσο ληφθούν υπόψη µόνο οι κύκλοι εργασιών των εταιρειών (µη 

περιλαμβανομένων εσόδων κοινοπραξιών, για όσες περιπτώσεις υπάρχει σαφής αναφορά στο 

δημοσιευμένο ισολογισμό), τότε τα έσοδα από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα καλύπτουν 

ποσοστό της τάξης του 90% του μεγέθους της αγοράς της περιόδου 2004-2005. 

Στη συνέχεια παρατίθεται η εξέλιξη του συνολικού μεγέθους αγοράς για τα αμέσως 

προηγούμενα χρόνια (πίνακας 1.2), µε κατανομή των εσόδων αναλόγως της προέλευσής 

των. 

 

Πίνακας 1.2 : Μέγεθος αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των τεχνικών 

εταιρειών 7ης, 6ης, 5ης τάξης (2002-2004) 

 

 
 

Την τριετία 2002-2004 (ο κύκλος εργασιών του 2004 εμφανίζεται από δημοσιεύσεις 

σύμφωνα µε το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο προ της καθιέρωσης των ΔΛΠ), αναφορικά µε τη 

διάρθρωση της συνολικής αγοράς, σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της αφορά έσοδα 

των εταιρειών από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα (68%-74%), ενώ το υπόλοιπο (26%-32%) 

αφορούσε έσοδα από κοινοπραξίες (πίνακας 4.2). Παρατηρείται ότι το ποσοστό συμμετοχής 

των εσόδων από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα ακολούθησε την συγκεκριμένη τριετία 

ανοδική πορεία. Επισημαίνεται ακόμη ότι η συνολική υποχώρηση του μεγέθους αγοράς 

τεχνικών εταιρειών το 2004 προέρχεται από τις εταιρείες 7ης τάξης, δεδομένου ότι τα 

συνολικά έσοδα των εταιρειών 6ης και 5ης τάξης είχαν αυξητική εξέλιξη και το 2004. 

Περαιτέρω, κορύφωση του μεγέθους της αγοράς είχε σημειωθεί το 2003 έτος κατά το οποίο 

σημειώθηκε ετήσια αύξηση κατά 22%. 

Ανά τάξη πτυχίου σημειώνεται, ότι, οι εταιρείες 7ης τάξης έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος 

της συνολικής αγοράς των εξεταζόμενων τεχνικών εταιρειών τη χρονική περίοδο 2002-2004 

(ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 56%-66%). Ακολουθούν οι εταιρείες 6ης τάξης (24%-31%) 

και 5ης τάξης (10%-13%). 
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Συγκεκριμένα, το συνολικό μέγεθος αγοράς των εταιρειών 7ης τάξης ανήλθε σε 2.990 

εκ. το 2004, από το οποίο το 80% (2.380 εκ.) αφορούσε έσοδα από αυτοτελώς εκτελούμενα 

έργα και το υπόλοιπο 20% (610 εκ.) αντιπροσώπευσε έσοδα από κοινοπραξίες. 

Το συνολικό μέγεθος αγοράς των εταιρειών 6ης τάξης διαμορφώθηκε σε 1.675 εκ. και 

προήλθε σε ποσοστό 65% (1.094 εκ.) από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα και 35% (581 εκ.) 

από κοινοπραξίες. Η συνολική αγορά των εταιρειών 5ης τάξης διαμορφώθηκε σε 667 εκ. το 

2004, αποτελούμενη κατά 73% (490 εκ.) από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα και κατά 27% 

(177 εκ.) από κοινοπραξίες. 

 

1.4 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Ο πίνακας 1.3 παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, µε 

βάση το συνολικό μέγεθος αγοράς των εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης, το 2006. Όπως 

προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εισηγµένες εταιρείες ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου 

πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 2.019 εκ. και κάλυψαν από κοινού το 57,4% 

περίπου του συνολικού μεγέθους αγοράς των επιχειρήσεων 7ης, 6ης και 5ης τάξης, το 2006. 

Την πρώτη θέση κατείχε η εταιρεία Μοχλός ΑΕ µε μερίδιο 10,4%, ενώ ακολουθεί η εταιρεία 

ΜΕΤΚΑ ΑΕ µε µ μερίδιο 7,6%. Επίσης, μερίδιο 5,3% απέσπασαν οι ΤΕΡΝΑ ΑΕ και J & P-ABAΞ 

AE. 

 

Πίνακας 1.3 : Μερίδια εισηγμένων εταιρειών βάσει 

συνολικού μεγέθους αγοράς (κύκλος εργασιών) εταιρειών  

7ης, 6ης και 5ης τάξης (2006) 

Εταιρεία Μερίδια 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 10,4% 

ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7,6% 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,3% 

J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. 5,3% 

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 4,7% 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4,2% 

ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 3,8% 

ΕΔΡΑΣΗ – Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 2,8% 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 2,6% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

& ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ INTRAKAT  2,3% 
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 1,9% 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 1,5% 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.- Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 1,5% 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1,0% 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε. 0,8% 

ΔΙΕΚΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. 0,7% 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,5% 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,3% 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 0,2% 

ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 0,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ / ΑΓΟΡΑ 57,4% 

Πηγή : ICAP – Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 

 

 

Πίνακας 1.4 : Μερίδια εταιρειών 7ης τάξης βάσει 

μεγέθους αγοράς 7ης τάξης (2006) 

Εταιρεία Μερίδια 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 10,4% 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 7,6% 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,3% 

J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. 5,3% 

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 4,7% 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4,2% 

ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 3,8% 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 2,8% 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2,6% 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2,3% 

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. 1,9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ / ΑΓΟΡΑ 57,4% 

Πηγή : ICAP – Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 
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Ο πίνακας 1.4 παρουσιάζει τα μερίδια που καταλαμβάνουν οι τεχνικές εταιρείες 7ης 

τάξης, στο συνολικό κύκλο εργασιών των εταιρειών της τάξης στην οποία ανήκουν. 

Επισημαίνεται ότι, όλες οι εταιρείες 7ης τάξης (εκτός της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ) 

είναι εισηγμένες στο ΧΑ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 4.5, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ 

ΑΤΕ κατέλαβε μερίδιο 21,5% στη συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 7ης τάξης το 

2006. Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ κατέλαβε μερίδιο 20,3%, ενώ οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ ΑΕ και J&P 

ΆΒΑΞ απέσπασαν μερίδιο 10,3% έκαστη. 

 

1.5 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Το 2007 ο κατασκευαστικός κλάδος συνέβαλε µε 10,7% επί του συνολικού 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκτιμάται ότι 

περίπου 26 εκ. εργαζόμενοι εξαρτώνται (άμεσα ή έμμεσα) από την εξέλιξη του. 

Σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες το 2007 δραστηριοποιήθηκαν 2.900 χιλ. περίπου 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες των οποίων ήταν μικρομεσαίου μεγέθους 

(SMEs), με απασχόληση μικρότερη των 20 εργαζομένων, (95% περίπου του συνόλου). Η 

συνολική απασχόληση του κλάδου ανήλθε σε 16.400 χιλ. εργαζομένους, καλύπτοντας 

περίπου το 7,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού των εν λόγω Ευρωπαϊκών χωρών και 

το 30,4% της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης.  

Ο πίνακας 1.5 παρουσιάζει το συνολικό κύκλο εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου 

σε 27  χώρες της Ευρώπης το 2007. Σύμφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα ο συνολικός κύκλος 

εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου στις 27 παρουσιαζόμενες Ευρωπαϊκές χώρες 

διαμορφώθηκε σε 1.304 δισ. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο (βάσει του κύκλου εργασιών) μεταξύ των είκοσι-επτά (27) 

Ευρωπαϊκών χωρών το απέσπασε η Γερμανία (235 δισ. µε μερίδιο 18,0%), ενώ ακολουθούν 

η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία (199 δισ. και 179 δισ. µε μερίδιο 15,3% και 13,7% για κάθε 

µία). Οι πέντε (5) πρώτες χώρες (Γερμανία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία) 

κάλυψαν συνολικά το 71% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του κατασκευαστικού 

κλάδου, στις 27 Ευρωπαϊκές χώρες που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα. 
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Πίνακας 1.5 : Συνολικός κύκλος 

εργασιών κατασκευαστικού κλάδου 
σε χώρες της Ευρώπης (2007) 

Χώρες Κύκλος Εργασιών 
Γερμανία  235
Ισπανία  199
Μεγάλη Βρετανία  179
Γαλλία  167
Ιταλία  150
Ολλανδία  57
Ιρλανδία  37
Αυστρία  32
Δανία  31
Βέλγιο  30
Πολωνία  28
Σουηδία  27
Φιλανδία  27
Πορτογαλία  20
Τσεχία  17
Ελλάδα  15
Ουγγαρία  12
Ρουμανία  11
Βουλγαρία  7
Σλοβακία  5
Λουξεμβούργο  4
Εσθονία  4
Σλοβενία  3
Λιθουανία  3
Λετονία  2
Κύπρος  1
Μάλτα  1
Σύνολο  1.304

Αξία σε € δισ. 
Πηγή : European Construction Industry Federation (FIEC) 
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1.6 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

Η ζήτηση του κατασκευαστικού κλάδου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

πορεία των δημοσίων επενδύσεων, για το λόγο αυτό γίνεται μια εκτενή αναφορά στη 

διαχρονική εξέλιξή του. 

 

ΣΥΝΟΛΟ Π.Δ.Ε. 

Στον πίνακα 1.6 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Π.Δ.Ε. κατά τα έτη 1996 - 

2009. Από την εξέλιξη των συνολικών πληρωμών του Π.Δ.Ε. διαφαίνονται τρία διαφορετικά 

μοτίβα ανάπτυξης : 

 

• Περίοδος 1996-2000, κατά την οποία οι συνολικές πληρωμές του ΠΔΕ μεγεθύνονται 

διαρκώς και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό (Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής, ΜΕΡΜ 

23,27%), με αποτέλεσμα από το μόλις 2,93% του ΑΕΠ το 1996, η συνολική δαπάνη για το 

ΠΔΕ να αντιπροσωπεύει, κατά το 2000, το 5,44% του ΑΕΠ, ποσοστό που δεν έχει, μέχρι και 

σήμερα, επαναληφθεί. Κατά μέσο όρο οι δαπάνες του ΠΔΕ ανέρχονται σε 4,38% του ΑΕΠ, 

ετησίως. Η συνεχόμενη αύξηση της σημαντικότητας του ΠΔΕ των ετών 1996-2000 οφείλεται, 

κυρίως στην υλοποίηση του Β΄ ΚΠΣ, η οποία και εντάθηκε κατά τα τελευταία έτη της 

περιόδου με αποκορύφωμα το έτος 2000. 

 

• Περίοδος 2000-2004, κατά την οποία οι συνολικές πληρωμές του ΠΔΕ μεγεθύνονται 

μεν, με χαμηλότερο, όμως, ρυθμό έναντι της προαναφερόμενης περιόδου (ΜΕΡΜ 6,4%), με 

αποτέλεσμα οι συνολικές πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν στο ίδιο, υψηλό, επίπεδο ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (από 5,44% το 2000 σε 5,14% το 2004). Κατά μέσο όρο οι δαπάνες του 

ΠΔΕ ανέρχονται σε 5,06% του ΑΕΠ, ετησίως. Η παραμονή των δημοσίων επενδυτικών 

δαπανών σε υψηλά επίπεδα την περίοδο 2000-2004 οφείλεται στην ολοκλήρωση του Β΄ ΚΠΣ 

το 2001, στην πραγματοποίηση των ολυμπιακών δαπανών, οι οποίες και κορυφώθηκαν κατά 

τα έτη 2003-2004, και εν μέρει στην έναρξη υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ. 

 

• Περίοδος 2005-2008, κατά την οποία οι συνολικές πληρωμές του ΠΔΕ, ύστερα από μία 

σημαντική μείωση κατά 21% το 2005/2004, επίσης παραμένουν στάσιμες, ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, σε χαμηλότερα, όμως, επίπεδα της τάξεως του 3,8%, περίπου. Κατά μέσο όρο οι 

δαπάνες του ΠΔΕ ανέρχονται σε 3,84% του ΑΕΠ, ετησίως, ενώ κατά το 2009, και σύμφωνα 

με το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2009, εκτιμάται μια επιδείνωση του μεγέθους των 

συνολικών πληρωμών του ΠΔΕ κατά 10,1% με αποτέλεσμα την πτώση των δημόσιων 

επενδυτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 3,24%, στο χαμηλότερο, δηλαδή, ποσοστό 
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από το 1996 και μετά. Η καθίζηση των δημοσίων επενδύσεων το 2005 έναντι του 2004,  

δικαιολογείται, εν μέρει, από την έλλειψη των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών των 

Ολυμπιακών έργων. Όμως, η μετέπειτα διατήρηση των δημοσίων επενδυτικών δαπανών σε 

χαμηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά τα πέντε τελευταία έτη, αναδεικνύει και μια 

επιλογή για εφαρμογή του Θεσμού των ΣΔΙΤ σε ευρεία κλίμακα. 

 

 

Πίνακας 1.6 : Διαχρονική εξέλιξη Π.Δ.Ε. (τρέχουσες τιμές - εκατ.€) 
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Διάγραμμα 1.1 : Διαχρονική εξέλιξη Π.Δ.Ε. (% ΑΕΠ) 
 

 

 
 
 

Αξίζει να τονιστεί ότι ο τομέας με τις μεγαλύτερες απώλειες από αυτή την καθίζηση του 

ΠΔΕ κατά τα πέντε τελευταία έτη είναι αυτός που αφορά την κατασκευή / βελτίωση / 

συντήρηση των τεχνικών έργων, δεδομένου ότι, κατά μέσο όρο, καταλαμβάνει το 65% του 

συνόλου των πληρωμών του ΠΔΕ. 

Αυτή η εξέλιξη έχει συντελέσει στην άσχημη εικόνα των χρηματοοικονομικών μεγεθών 

των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της Χώρας κατά τα τελευταία έτη (σημαντική μείωση 

του κύκλου εργασιών, αυξημένα χρέη, μειωμένη κερδοφορία, κ.λ.π.) με αποτέλεσμα και στην 

διαμόρφωση μειωμένων ρυθμών μεγέθυνσης και αύξησης της απασχόλησης της ελληνικής 

οικονομίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με αρχική επεξεργασία των στοιχείων των 

δημοσιευμένων ισολογισμών των εργοληπτικών εταιρειών του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που έχει εκπονήσει ο ΣΑΤΕ προκύπτει σημαντική επιδείνωση του 

δείκτη σύνολο υποχρεώσεων / κύκλος εργασιών κατά την περίοδο 2004-2007 για το σύνολο 

των εργοληπτικών τεχνικών εταιρειών της Ελλάδας ιδιαίτερα δε για τις τάξεις από 3η έως και 

6η. 
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Συγκεκριμένα, οι πρώτες αναλύσεις των στοιχείων των δημοσιευμένων ισολογισμών 

των εταιρειών δεικνύουν συνεχή επιδείνωση του δείκτη από 35-40% το 2004 σε 60-65% το 

2007, για τις εταιρείες 3ης έως και 6ης τάξης δυσχεραίνοντας σημαντικά την 

χρηματοοικονομική διάρθρωσή τους. Βασική πηγή του προβλήματος, πέραν της διατήρησης 

του ΠΔΕ σε χαμηλά επίπεδα, είναι και οι σημαντικότατες υστερήσεις στην πληρωμή 

εκτελεσμένων έργων από το δημόσιο. Αυτός ο συνδυασμός αναγκάζει το σύνολο των 

εργοληπτικών εταιρειών να δεσμεύει κεφάλαια, ίδια και ξένα, στην εκτέλεση έργων που 

πρόκειται να αποπληρωθούν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο από την ολοκλήρωσή τους με 

συνέπεια την ολοένα και συχνότερη προσφυγή σε αυξημένο δανεισμό προκειμένου να 

καλυφθούν οι τρέχουσες λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες των εταιρειών. Με τη 

σημερινή οικονομική συγκυρία το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί υπερβολικά με αποτέλεσμα 

οι εργοληπτικές εταιρείες να ασφυκτιούν. 

Παράλληλα με την αύξηση του δανεισμού των εργοληπτικών εταιρειών σημαντική 

υστέρηση παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών τους, ως σύνολο, κατά τα έτη 2004-2007, ως 

αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, και 

ενώ κατά το 2005 η βασική αιτιολογία για την κατά 28%, περίπου, μείωση των δημοσίων 

επενδύσεων ήταν οι μη επαναλαμβανόμενες ολυμπιακές δαπάνες, κατά το 2006 αλλά και 

2007 - εκ νέου μειωμένες - προϋπολογιζόμενες δημόσιες επενδύσεις δεν πραγματοποιήθηκαν 

αφού η περικοπή τους είχε ως στόχο να αντισταθμιστούν υστερήσεις εσόδων και υπερβάσεις 

δαπανών και να κλείσει το έλλειμμα όσο πιο κοντά στους αρχικούς στόχους της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Συνέπεια της πολιτικής μείωσης του Π.Δ.Ε. είναι η σημερινή εικόνα κατά την οποία οι 

εργοληπτικές εταιρείες εξακολουθούν να σημειώνουν σήμερα χαμηλότερους τζίρους από ότι 

το 2004, πρόβλημα το οποίο γίνεται εντονότερο στις μεσαίες τάξεις του ΜΕΕΠ, 4η και 5η, ενώ 

δεν υφίσταται το ίδιο έντονα και σε ιδιωτικά έργα. Διαφοροποιημένη είναι η εικόνα της 

ανώτερης τάξης του ΜΕΕΠ 7ης αφού ύστερα από την «κοιλιά» του 2005 και 2006, κατά το 

2007 καταφέρνουν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους έναντι του μεγέθους του 2004, 

κατά μέσο όρο. 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε. - Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Στο διάγραμμα 1.2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του σκέλους του ΠΔΕ που 

αφορά συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. έργα κατά τα έτη 1996 - 

2009, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Από το ύψος του εν λόγω μεγέθους διαπιστώνεται ότι είναι σε όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο σταθερά και σημαντικά υψηλότερο από το ανάλογο ύψος των χρηματοδοτούμενων 
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αμιγώς από εθνικούς πόρους έργων, ενώ από τη διαχρονική του εξέλιξη διαπιστώνεται η 

κορύφωσή του, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στη λήξη της περιόδου του Β΄ ΚΠΣ (3,6% έως 3,9% 

για την περίοδο 1999 - 2001). 

Ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του σκέλους των συγχρηματοδοτούμενων του ΠΔΕ από το 

2002 έως το 2006 ( 2,5%-2,6% του ΑΕΠ) συμπίεσε σημαντικά τα ποσά που θα έπρεπε να 

απορροφηθούν κατά τις δύο τελευταίες χρονιές εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ 2007-2008, με ορατό 

τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού ύψους πόρων. 

 

 

Διάγραμμα 1.2 : Διαχρονική Εξέλιξη Συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. (% ΑΕΠ) 
 
 

 

 

 

Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες του ΠΔΕ συνεχίζουν να αποτελούν ένα χαμηλό 

ποσοστό του ΑΕΠ 2,7% για τα έτη 2006 - 2008, γεγονός που αναδεικνύει υστέρηση στο 

ρυθμό απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων. 
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Η σχετική συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και Ε.Ε. ώστε να περιοριστούν οι 

απώλειες κοινοτικής χρηματοδότησης, συνεπάγεται τελικά μείωση των συνολικά διαθέσιμων 

πόρων για δημόσιες επενδύσεις κατά 2,7 δισ. € αφού : 

• Η μείωση της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά έργα οδηγεί 

σε μείωση του προϋπολογισμού του Γ΄ ΚΠΣ κατά 1,75 δισ. € και 

• Προκαταβολικά δεσμεύονται από τους πόρους του Δ΄ ΚΠΣ 1 δισ. € για την ολοκλήρωση 

180 μικρομεσαίων έργων υποδομών που ξεκίνησαν στο Γ΄ αλλά λόγω διαφόρων 

προβλημάτων και καθυστερήσεων δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν εντός του 2008. 

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ισάριθμα έργα που είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο 2007 

– 2013 ακυρώνονται. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ 

Στο Διάγραμμα 1.3 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του σκέλους του ΠΔΕ που 

αφορά χρηματοδότηση έργων από αμιγώς εθνικούς πόρους κατά τα έτη 1996 – 2009, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. 

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι από το 1998 μέχρι και το 2004 το 

σκέλος του ΠΔΕ που αφορά χρηματοδότηση έργων από αμιγώς εθνικούς πόρους διευρύνεται 

διαρκώς, από το 1,2% του ΑΕΠ το1998 σε 2,5% το 2004. Σε απόλυτα μεγέθη η σχετική 

δαπάνη τριπλασιάζεται από 1,49 δισ. € το 1998 σε 4,64 δισ. € το 2004. Ενώ την περίοδο 

2005 μέχρι και το 2008 παρουσιάζεται μια συρρίκνωση του μεγέθους των εθνικών δαπανών 

ως ποσοστού του ΑΕΠ από 1,3% το 2005 σε 1,05% το 2008. 

Αντίθετα, το συγκεκριμένο μοτίβο εξέλιξης του σκέλους του ΠΔΕ που αφορά 

χρηματοδότηση έργων από αμιγώς εθνικούς πόρους αναδεικνύει περισσότερο και μια επιλογή 

για εφαρμογή του Θεσμού των ΣΔΙΤ σε ευρεία κλίμακα. 
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Διάγραμμα 1.3 : Διαχρονική Εξέλιξη Λοιπών Εθνικών Πόρων Π.Δ.Ε. (% ΑΕΠ) 
 
 

 

 

 

Η αύξηση κατά 34,6% στο μέγεθος της δαπάνης για εκτελούμενα από εθνικούς πόρους 

έργα, από 2,6% δισ. € το 2008 σε 3,5 δισ. € το 2009 που προϋπολογίζεται στο σχέδιο 

κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το κείμενο του προσχεδίου « θα κατευθυνθεί κυρίως 

στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, της απασχόλησης και της στήριξης 

των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και περιοχών που πλήττονται εντονότερα από τη διεθνή 

οικονομική κρίση ». 

 

1.7 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζεται μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - 

δημόσιας) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο, με βάση τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από τις Πολεοδομίες της 

Χώρας κατά το μήνα Οκτώβριο 2008. 
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Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2008, το μέγεθος της συνολικής 

Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), στο σύνολο της Χώρας, 

μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 55.003 οικοδομικές άδειες, 

που αντιστοιχούν σε 14.232,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55.172,5 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 

65.267 οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και 

αντιστοιχούσαν σε 17.129,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 65.702,2 χιλιάδες m3 όγκου. 

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 

16,9% στην επιφάνεια και κατά 16,0% στον όγκο. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας 

Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο του 

2008, είναι 1,7%. Στον πίνακα ….. παρουσιάζεται η συνολική οικοδομική δραστηριότητα 

(Ιδιωτική-Δημόσια), κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου των ετών 

2007 και 2008. 

 

 

Πίνακας 1.7 : Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δημόσια), κατά 

Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου των ετών 2007 και 2008 

 

 
 

 

Το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) 

κατά το μήνα Οκτώβριο 2008, στο σύνολο της  Χώρας, ανήλθε σε 5.775 οικοδομικές άδειες, 

που αντιστοιχούν σε 1.312,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.899,1 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 

6.995 οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2007 και 

αντιστοιχούσαν σε 1.761,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 6.719,2 χιλιάδες m3 όγκου. 

Ανδρονίκη Κύρτση                                                                                                                   21 



Στρατηγικές προοπτικές ανάπτυξης του Κατασκευαστικού κλάδου 

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 17,4 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 

25,5% στην επιφάνεια και κατά 27,1% στον όγκο. Στον πίνακα 1.8 παρουσιάζεται η συνολική 

οικοδομική δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δημόσια), κατά περιφέρεια, για το μήνα Οκτώβριο των 

ετών 2007 και 2008. 

Το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 

2008, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 44 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14,0 

χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55,8 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 35 οικοδομικών αδειών που 

εκδόθηκαν κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2007 και αντιστοιχούσαν σε 10,6 χιλιάδες m2 

επιφάνειας και 37,2 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής 

Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2008, είναι 1,1%. 

 

 

Πίνακας 1.8 : Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δημόσια), κατά 

Περιφέρεια, για το μήνα Οκτώβριο των ετών 2007 και 2008 

 

 

 

 

Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2008, η Ιδιωτική Οικοδομική 

Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 15,9% στον αριθμό των 

εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 17,0% στην επιφάνεια και κατά 16,1% στον όγκο, σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2007. 

Ο οικοδομικός όγκος στην Περιφέρεια Αττικής, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου 2008, ανήλθε σε 12.731,1 χιλιάδες m3, έναντι 17.256,0 χιλιάδων m3, κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του 2007 (μείωση κατά 26,2%).  
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Ο οικοδομικός όγκος στην υπόλοιπη Χώρα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 

2008, ανήλθε σε 41.515,0 χιλιάδες m3, έναντι 47.402,2 χιλιάδων m3, κατά την αντίστοιχη 

περίοδο του 2007 (μείωση κατά 12,4%). Στον πίνακα 1.9 παρουσιάζεται η Ιδιωτική 

Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου των 

ετών 2007 και 2008. 

 

 

Πίνακας 1.9 : Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για την 

περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου των ετών 2007 και 2008 

 

 
Στο διάγραμμα 1.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή (%) του οικοδομικού 

όγκου, κατά Περιφέρεια, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, μεταξύ των ετών 2007 

και 2008. 
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Διάγραμμα 1.4 : Μεταβολή (%) του οικοδομικού όγκου, κατά Περιφέρεια, για την 

περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, μεταξύ των ετών 2007 και 2008 

 

 

 

 

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2008, το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής 

Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 5.731 οικοδομικές άδειες, που 

αντιστοιχούν σε 1.299,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.843,3 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 6.960 

οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και αντιστοιχούσαν σε 

1.751,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 6.681,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, 

μείωση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,8% στην επιφάνεια και 

κατά 27,5% στον όγκο. Στον πίνακα 1.10 παρουσιάζεται η Ιδιωτική Οικοδομική 

Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για το μήνα Οκτώβριο των ετών 2007 και 2008 
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Πίνακας 1.10 : Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για το 

μήνα Οκτώβριο των ετών 2007 και 2008 

 

 

 

Στο διάγραμμα 1.5 που ακολουθεί η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα (οικοδομικού 

όγκου), κατά Περιφέρεια, για το μήνα Αύγουστο των ετών 2007 και 2008 αντίστοιχα. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.5 : Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για 

το μήνα Οκτώβριο των ετών 2007 και 2008 
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1.8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για το Γ΄ Τρίμηνο 2008 παρουσιάζεται παρακάτω η 

εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές. Στόχος του Δείκτη Παραγωγής είναι η 

μέτρηση των αλλαγών στον όγκο της παραγωγής κατασκευών σε σύντομα και τακτικά 

διαστήματα. Ο δείκτης αυτός παρέχει ένα μέσο μέτρησης της τάσης όγκου της 

προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών σε μια δεδομένη περίοδο αναφοράς. Οι 

στόχοι και τα χαρακτηριστικά του δείκτη παραγωγής ισχύουν και για τους αντίστοιχους 

δείκτες που αφορούν στη διάκριση μεταξύ οικοδομικών έργων (κτιρίων) και έργων πολιτικού 

μηχανικού. 

Η εξέλιξη, λοιπόν, του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με βάση το έτος 

2000=100,0, για το Γ΄ τρίμηνο 2008, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον 

πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών, στοιχεία, έχει ως εξής: 

• Ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 2008, σε σύγκριση με 

τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2007, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%, έναντι 

αυξήσεως 28,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2007 προς 

το 2006. 

• Ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 2008, σε σύγκριση με 

τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2008, παρουσίασε αύξηση κατά 6,3%, έναντι 

αυξήσεως 12,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Γ΄ τριμήνου 2007 

με το Β΄ τρίμηνο 2007. 

 

Ανάλυση μεταβολών Γενικού Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές 

Η αύξηση κατά 1,4% του Γενικού Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 

2008, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2007, προήλθε από τις 

παρακάτω αντίστοιχες μεταβολές των επιμέρους δεικτών, ως εξής: 

• Ο Δείκτης Παραγωγής Οικοδομικών Έργων (Κτιρίων) παρουσίασε αύξηση κατά 2,6%. 

• Ο Δείκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%. 

Η αύξηση κατά 6,3% του Γενικού Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 

2008, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2008, προήλθε από τις 

παρακάτω αντίστοιχες μεταβολές των επιμέρους δεικτών, ως εξής: 

• Ο Δείκτης Παραγωγής Οικοδομικών Έργων (Κτιρίων) παρουσίασε μείωση κατά 17,0%. 

• Ο Δείκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού παρουσίασε αύξηση κατά 20,1%. 
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Πίνακας 1.11 : Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές 
(διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών) 

(2000=100,0) 

 

 

 

 

Πίνακας 1.12 : Τριμηνιαίες μεταβολές Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές 
(διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών) 

(2000=100,0) 
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Εξέλιξη Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, κατά τα έτη 2000-2008 (Γ΄ τρίμηνο) 
(διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών) 

(2000=100,0) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.6 
Εξέλιξη Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, για τα έτη 2000 – 2008 (Γ΄ τρίμηνο) 

(διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών) 
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Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές δεν μπορούν να 

συγκριθούν με τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), 

διότι τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας, ως γνωστόν, προκύπτουν από 

Διοικητικές Πηγές (Πολεοδομίες) και αναφέρονται στο σύνολο των εκδοθεισών οικοδομικών 

αδειών (νέων οικοδομών, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, κλπ) και όχι στις περατωθείσες 

οικοδομές. Αντίθετα, τα στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές προκύπτουν από 

απευθείας έρευνα στις κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα στις μεγαλύτερες από αυτές και 

αναφέρονται σε πραγματοποιηθείσα κατασκευαστική δραστηριότητα (οικοδομικά έργα, έργα 

πολιτικού μηχανικού). 
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ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι ένας καινοτόμος τρόπος 

κατασκευής και χρηματοδότησης δημοσίων έργων και προσφοράς δημόσιων υπηρεσιών, με 

την ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε τα τελευταία 

χρόνια σε αρκετές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι ΣΔΙΤ είναι μακροχρόνιες συμβάσεις μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτών αναδόχων, που 

αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση 

και τον τρόπο αποπληρωμής δημόσιων έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, το 

θεσμικό πλαίσιο για ΣΔΙΤ αξίας μέχρι 200 εκατ. ευρώ παρέχεται με το νόμο 3389/2005. Για 

ΣΔΙΤ μεγαλύτερης αξίας, είτε προβλέπεται η υπαγωγή στο νόμο 3389/2005 με απόφαση της 

αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής για τις ΣΔΙΤ, είτε νομοθετεί κατά περίπτωση (ad hoc) η 

Βουλή. Στον ορισμό των δημόσιων φορέων περιλαμβάνονται, πέραν του Δημοσίου, οι ΟΤΑ, 

τα ΝΠΔΔ, και ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου 

στους παραπάνω φορείς. Σε αντιδιαστολή με τις ΣΔΙΤ, υπάρχουν οι κλασσικοί τρόποι 

προκήρυξης, δημοπράτησης, κατασκευής και χρηματοδότησης των έργων 

Το μοντέλο των ΣΔΙΤ αναφέρεται σε τρεις μορφές έργων:  

• Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα (μη ανταποδοτικά) έργα που αποπληρώνονται 

από το Δημόσιο (PFI). Είναι έργα που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, 

χρηματοδοτούνται και τίθενται σε λειτουργία από τον ιδιωτικό τομέα, το κόστος των 

οποίων αποπληρώνεται απ’ ευθείας από το δημόσιο τομέα (π.χ. νοσοκομεία και 

φυλακές) – κλασσικό έργο ΣΔΙΤ. Οι πληρωμές δεν καταβάλλονται έως ότου το έργο και 

οι σχετικές υπηρεσίες παραδοθούν προς χρήση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η αναθέτουσα 

αρχή καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης καταβάλει ετήσιες πληρωμές (πληρωμές 

διαθεσιμότητας) που βασίζονται σε ένα μηχανισμό πληρωμών που συμφωνείται βάσει 

της σύμβασης σύμπραξης και που στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται. 

Με τις πληρωμές αυτές η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού αποπληρώνει τα δανειακά κεφάλαιά 

της και εξασφαλίζει το εύλογο κέρδος της 

• Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα με περιορισμένη συμβολή του Δημοσίου 

στην αποπληρωμή τους. Πρόκειται για έργα στα οποία η αποπληρωμή του κόστους 

κεφαλαίου μοιράζεται ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό φορέα, ενώ τη συνολική 

ευθύνη για το έργο έχει ο ιδιωτικός φορέας. Στο πλαίσιο μιας σύμπραξης μπορεί να 

προκύψουν και εμπορικές ή άλλες χρήσεις από την εκμετάλλευση της υποδομής ή της 

υπηρεσίας που θα υλοποιηθεί. (π.χ. εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων ενός κτιρίου 

στο οποίο στεγάζεται μία δημόσια υπηρεσία). Στην περίπτωση αυτών των έργων, το 
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Δημόσιο έρχεται να συμπληρώσει με ετήσιες πληρωμές διαθεσιμότητας τα έσοδα της 

ΕΕΣ από την εκμετάλλευση λοιπών χρήσεων. Πρόκειται για τον ίδιο μηχανισμό 

πληρωμής, όπως στην πρώτη περίπτωση, που όμως χάρη στα πρόσθετα έσοδα από την 

εμπορική εκμετάλλευση της κύριας ή άλλων χρήσεων, το τίμημα που τελικά 

καταβάλλεται από το Δημόσιο είναι μικρότερο. 

• Πλήρως ανταποδοτικά έργα. Είναι οικονομικά ανεξάρτητα έργα, όπου τα έσοδα 

προέρχονται άμεσα από πληρωμές των πολιτών (τελικοί χρήστες). Η διαφορά των 

πλήρως ανταποδοτικών έργων από τα προηγούμενα σχήματα είναι ότι στην περίπτωση 

αυτή, ο Ιδιωτικός Φορέας, πέρα από τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση του 

έργου ή της υπηρεσίας αναλαμβάνει και τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της σχετικής 

υποδομής. Μέσα από τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της υποδομής και τις χρεώσεις που 

επιβάλει στους τελικούς χρήστες, η ΕΕΣ δεν λαμβάνει καμία πληρωμή από το κράτος. 

Τα συγκεκριμένα έργα, λόγω του μεγάλου κινδύνου που αναλαμβάνεται από τον 

Ιδιωτικό Τομέα για την αποπληρωμή των κεφαλαίων του (δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

πληρωμές από το Δημόσιο), χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία και ρύθμιση μίας σειράς 

θεμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδοτησιμότητά τους (bankability). Βάσει της 

εμπειρίας από τις συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή στο παρελθόν για τέτοιου 

είδους έργα, ο νομοθέτης του Ν. 3389/2005 εισήγαγε μία σειρά ειδικών ρυθμίσεων, που 

ευνοούν την εξασφάλιση της χρηματοδοτησιμότητας των έργων. 

 

2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν.3389/2005 

Για την υπαγωγή μιας σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 θα πρέπει να 

συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών που 

ανήκει στην αρμοδιότητα Δημοσίου Φορέα βάσει διάταξης νόμου ή σύμβασης ή του 

καταστατικού του,  

β) να προβλέπεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή 

τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών 

αυτών, αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, 

την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και των 

συναφών κινδύνων όπως ενδεικτικά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο,  

γ) να προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, της κατασκευής των έργων ή 

της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί 

Φορείς και  
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δ) το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου της 

Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) Ευρώ χωρίς 

συνυπολογισμό του αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας.  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Ωστόσο, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, μπορούν να υπαχθούν συμπράξεις στις διατάξεις του  Ν. 3389/2005 χωρίς να 

συντρέχουν μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για την υπαγωγή αυτή 

απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ). 

 

2.3 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

«Ιδιωτικοί Φορείς» μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των 

προσώπων που ορίζονται από το Ν. 3389/2005 ως «Δημόσιοι Φορείς».  

Δεδομένου ότι οι Συμβάσεις Σύμπραξης είναι πολυετούς διάρκειας και το αντικείμενο 

τους σημαντικό, οι τράπεζες που χρηματοδοτούν τους Ιδιωτικούς Φορείς, προτιμούν να 

συναλλάσσονται με ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί ειδικώς, αποκλειστικώς και 

μόνον, για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού της Σύμπραξης και δεν βαρύνονται με 

άλλες υποχρεώσεις εκτός αυτών που σχετίζονται με την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Σύμπραξης. Η πρακτική αυτή ακολουθείται παγίως στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων με 

παραχώρηση στην Ελλάδα αλλά και με Σύμπραξη διεθνώς.  

Προκειμένου, λοιπόν, να συμμετάσχουν σε Σύμβαση Σύμπραξης ή σε παρεπόμενο 

σύμφωνο (δηλαδή σε παρεπόμενες της Σύμβασης Σύμπραξης συμβάσεις που συνάπτουν οι 

ιδιωτικοί φορείς με τρίτους, όπως π.χ. δανειοδοτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις), οι 

Ιδιωτικοί Φορείς οφείλουν να συστήσουν «Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού». Οι ανώνυμες 

εταιρείες ειδικού σκοπού λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί 

Ανωνύμων Εταιρειών». 

Στις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) συμμετέχουν εξειδικευμένοι εργολάβοι σε ένα ευρύ 

φάσμα τομέων, κατασκευαστικές εταιρείες, φορείς διαχείρισης έργου, φορείς παροχής 

τεχνικού εξοπλισμού, φορείς συντήρησης εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, και 

άλλοι φορείς με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην παροχή του είδους των υπηρεσιών που 

καθορίζονται στις συμβατικές προδιαγραφές επί του αποτελέσματος.  

Άλλοι συμμετέχοντες στην ΕΕΣ μπορεί να είναι φορείς μετοχικών κεφαλαίων και 

χρηματοδότες (πρωτίστως τράπεζες, οι οποίες συνήθως παρέχουν μεγάλες μακροπρόθεσμες 

οφειλές ή, στην περίπτωση των αγορών κεφαλαίων, χρηματοδότηση, διαχειριστές / ανάδοχοι 

και ασφαλιστές πιστώσεων που παρέχουν αύξηση των πιστώσεων για τα ομόλογα που 

πωλούνται στους επενδυτές). Τα δανειακά και ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 
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χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της υποδομής ή την παροχή της υπηρεσίας στο έργο 

ΣΔΙΤ. 

 

2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάθεση των Συμβάσεων Σύμπραξης από το Δημόσιο Φορέα που ενεργεί ως 

Αναθέτουσα Αρχή γίνεται με κριτήριο είτε (α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά είτε (β) τη χαμηλότερη τιμή.  

Το πρώτο από τα ανωτέρω κριτήρια, δηλαδή το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής απόψεως προσφοράς, σημαίνει ότι εξετάζονται και συνυπολογίζονται κατά την 

εκτίμηση των προσφορών, πέραν των οικονομικών παραμέτρων και διάφορες άλλες 

παράμετροι, που προσδιορίζονται εξ αρχής από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ανάθεσης. Τέτοιες παράμετροι μπορούν να είναι η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική 

αρτιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, 

το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης 

και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης κ.λπ.. 

 

2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η φύση και οι κίνδυνοι της χρηματοδότησης είναι τελείως διαφορετικοί στο πλαίσιο των 

έργων ΣΔΙΤ. Ο ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος για την αρχική χρηματοδότηση του έργου 

και για τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών από το εν λόγω έργο στη διάρκεια της 

συμβατικής ζωής του. Με τις συμπράξεις, το δημόσιο προκηρύσσει σήμερα υπηρεσίες και 

έργα χωρίς να επιβαρύνεται άμεσα για αυτά, αφού την χρηματοδότηση τους αναλαμβάνουν 

ιδιώτες. Οι ιδιώτες αυτοί αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου κατόπιν συμβατικής συμφωνίας, 

ενώ το δημόσιο γνωρίζει εκ των προτέρων, σε περίπτωση που αυτό και όχι ο τελικός χρήστης 

έχει αναλάβει την αποπληρωμή, το ακριβές τίμημα που θα πληρώνει για τα επόμενα χρόνια.  

Το τίμημα αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί αν κάτι πάει στραβά στον ιδιώτη ανάδοχο του 

αφού αυτός αναλαμβάνει το σύνολο του κατασκευαστικού και του χρηματοοικονομικού 

κινδύνου, όσο και τον κίνδυνο της διαθεσιμότητας του έργου. Η δε καταβολή του τιμήματος 

ξεκινά από την πρώτη μέρα λειτουργίας της υποδομής ή της υπηρεσίας και συναρτάται άμεσα 

με την ποιότητα τους, την οποία ο ιδιώτης οφείλει να διασφαλίζει μέχρι και τον τελευταίο 

χρόνο που ορίζει η σύμβασή του. Χαμηλές ποιοτικά υπηρεσίες ή υποδομές από πλευράς 

ιδιώτη συνεπάγονται και μειωμένες απολαβές για αυτόν. 
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2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΔΙΤ 

Τα έργα ΣΔΙΤ βασίζονται στις αρχές της χρηματοδότησης τύπου Non-Recourse. Η ουσία 

της χρηματοδότησης non-recourse είναι ότι το ανειλημμένο για τη χρηματοδότηση ενός 

έργου χρέος καλύπτεται και αποπληρώνεται από την ταμειακή ροή του έργου, χωρίς να 

βασίζεται η αποπληρωμή στην πιστοληπτική αξία των μεμονωμένων επενδυτών του έργου.  

Τα έργα αναλαμβάνονται από Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) που βάσει συνήθων 

εμπορικών προδιαγραφών έχουν μικρή κεφαλαιακή βάση. Ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες είναι η νομική κατοχύρωση που επιτρέπει στις τράπεζες να εξασφαλιστούν από 

τις ταμειακές ροές της εταιρείας του έργου, γνωρίζοντας ότι θα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των υπόλοιπων πιστωτών σε περίπτωση αθέτησης. Συνεπώς η ανάλυση των δανειστών του 

έργου επικεντρώνεται στις ταμειακές ροές του έργου, και τα συμβατικά τεύχη του έργου είναι 

σχεδιασμένα κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν στους δανειστές την πρώτη θέση έναντι των 

άλλων αξιώσεων επί της ταμειακής ροής, για να είναι δυνατή η αποπληρωμή του αρχικού 

κεφαλαίου και του τόκου κατά την πάροδο του χρόνου.  

Συνεπώς οι δανειστές εξετάζουν την ταμειακή ροή για όλη τη διάρκεια του έργου, όχι 

μόνο για τη φάση κατασκευής, και χρειάζεται να κατανοήσουν το μηχανισμό πληρωμής και 

τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το κύριο 

μέτρο σύγκρισής τους είναι δείκτες που μετρούν την ταμειακή ροή, η οποία είναι διαθέσιμη 

για την εξυπηρέτηση των δανείων έναντι του κόστους εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του 

δανείου ετησίως (Annual Debt Service Cover Ratio) με προβολή τόσο σε όλη τη διάρκεια του 

δανείου (Loan Life Cover Ratio) όσο και στην πλήρη διάρκεια του έργου (Project Life Cover 

Ratio). Οι τράπεζες διεκπεραιώνουν μία διαδικασία ελέγχου (stress testing) των προβλέψεων 

του έργου για διάφορες ευαισθησίες που συνήθως περιλαμβάνουν διαφορετικές παραδοχές 

για τον όγκο, την απόδοση, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια κλπ. για να διασφαλίσουν ότι σε 

όλες τις εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες η αποπληρωμή των δανείων είναι δυνατή καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έργου.  

Πέραν της κατανόησης του αντίκτυπου ορισμένων κινδύνων, οι τράπεζες θέλουν να 

διασφαλίσουν την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού από την αδυναμία καλής εκτέλεσης των 

συμβατικών της υποχρεώσεων. Στα έργα εκείνα που την πληρωμή αναλαμβάνει το Δημόσιο 

(μη ανταποδοτικά) και άρα υπάρχει ο κίνδυνος της μείωσης των καταβαλλόμενων πληρωμών 

στην ΕΕΣ ως αποτέλεσμα π.χ. καθυστερήσεων στην κατασκευή ή μη ικανοποιητικής 

λειτουργίας, τότε η ΕΕΣ επιβάλλει με τη σειρά της τις παρακρατήσεις αυτές στους αθετούντες 

υπεργολάβους της, εφόσον αυτοί και όχι η ίδια ευθύνεται για αυτό. Δεδομένου ότι οι 

τράπεζες ενδιαφέρονται για την αποπληρωμή των δανείων, προστατεύουν τα δικαιώματά 
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τους μέσω απευθείας συμφωνίας για την απομάκρυνση ή αντικατάσταση των μερών που 

οδηγούν ή δύνανται να οδηγήσουν στη μείωση των καταβαλλόμενων πληρωμών. 

 

2.7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος επί των 

δεδουλευμένων τόκων μέχρι το χρόνο έναρξης της εκμετάλλευσης. Η απαλλαγή αυτή σκοπό 

έχει αφενός να ενισχύσει την οικονομική ευρωστία της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και 

αφετέρου να βελτιώσει τα οικονομικά των έργων και να μειώσει ανάλογα τις ανάγκες 

δανεισμού.  

Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ επιστρέφεται σε τρίτους, οι οποίοι συναλλάσσονται με την 

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή των υπηρεσιών μέσα σε 

ενενήντα ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της 

προθεσμίας αυτής θα οφείλεται τόκος υπερημερίας επί των προς επιστροφή ποσών.  

Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού επιτρέπεται να 

μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα φορολογητέα κέρδη των δέκα επομένων χρήσεων. Με 

τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση των ζημιών που εύλογα δημιουργούνται κατά 

την περίοδο κατασκευής του έργου ή και κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (λόγω του 

συνήθως μεγάλου κόστους κατασκευής και του κατά κανόνα συμπιεσμένου ανταλλάγματος 

χωρίς τους ισχύοντες περιορισμούς για το συμψηφισμό). 

 

2.8 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΔΙΤ 

Η επιλογή των ΣΔΙΤ για κατάλληλα επιλεγμένα δημόσια έργα έναντι των κλασσικών 

τρόπων κατασκευής και χρηματοδότησης τους φαίνεται να είναι επιτακτική για την ελληνική 

οικονομία. Σε μία περίοδο όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 

3,5% του ΑΕΠ το 2007 ενώ το δημόσιο χρέος ήταν 94,8% του ΑΕΠ το 2007, σύμφωνα με 

ανακοίνωση της Eurostat για τα δημοσιονομικά μεγέθη των 27 χωρών μελών της ΕΕ., 

κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοσθούν προγράμματα για τη μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος και του χρέους. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι σε περιόδους όπου οι κυβερνήσεις 

επιδιώκουν να περιορίσουν το έλλειμμα του δημόσιου τομέα, ο ρυθμός οικονομικής 

ανάπτυξης συνήθως κάμπτεται, ενώ το πρώτο θύμα των περικοπών είναι συνήθως οι 

δημόσιες επενδύσεις. 

Για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη πρέπει να 

εξασφαλιστεί η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Μέσω των ΣΔΙΤ αναμένεται να 

αυξηθούν οι επενδύσεις και το δημοσιονομικό έλλειμμα να περιοριστεί, καθώς τα 

αυτοχρηματοδοτούμενα έργα θα υποκαταστήσουν σε σημαντικό βαθμό τις δημόσιες 
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επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 

προσμετρούνται άμεσα στο δημοσιονομικό έλλειμμα. 

Αν κάποιο δημόσιο έργο πραγματοποιηθεί ως ΣΔΙΤ από ιδιώτες αναδόχους, η 

αποπληρωμή θα γίνει σταδιακά, σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα, είτε από το δημόσιο (υπό 

κάποια μορφή τοκοχρεολυτικής απόσβεσης της επένδυσης) είτε κατ’ ευθείαν από τους 

χρήστες του έργου (π.χ. με διόδια). Αν γίνει με τον κλασσικό τρόπο, η πληρωμή θα 

επικεντρωθεί στην κατασκευαστική περίοδο, δηλαδή οι πόροι θα απαιτηθεί να εκταμιευθούν 

βραχυπρόθεσμα, επιβαρύνοντας αντίστοιχα το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος. 

Ο νέος θεσμός εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα 

αλλά και την επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας υποστηρικτικά και παρέχοντας μια 

συμπληρωματική μέθοδο εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών. Η θεσμοθέτηση των 

ΣΔΙΤ αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

εξελίξεις που με τη σειρά τους εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην διατήρηση 

υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και θα έχουν ευεργετικές συνέπειες και στα 

υπόλοιπα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. 

 

3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα βρίσκεται την τελευταία δεκαετία σε φάση 

σημαντικών αλλαγών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου, η κατασκευή των διευρωπαϊκών 

δικτύων, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας 

και τέλος η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα νέα δεδομένα του. 

Το ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα έχει 

εκδηλωθεί μέχρι τώρα στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την 

υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με καθαρά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο), την 

υλοποίηση εφαρμογών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας καθώς και σε δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ σχετίζεται µε την 

αναγκαιότητα μείωσης του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης των οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων µας από την λεγόμενη «οικονομία των υδρογονανθράκων». Η 

προαναφερθείσα αναγκαιότητα μείωσης είναι δεδομένη, λόγω τόσο στρατηγικών 

γεωοικονοµικών και γεωπολιτικών παραγόντων που διαμορφώνονται εξαιτίας της διαχρονικής 

μείωσης των αποθεμάτων των υδρογονανθράκων, όσο και της σημαντικής περιβαλλοντικής 

Ανδρονίκη Κύρτση                                                                                                                   37 



Στρατηγικές προοπτικές ανάπτυξης του Κατασκευαστικού κλάδου 

επιβάρυνσης την οποία έχει επιφέρει η διαχρονική χρήση αυτών, µε αποτέλεσμα την 

διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη µας. 

Η δραστηριοποίηση των κατασκευαστικών εταιρειών στον κλάδο των ΑΠΕ, σε επίπεδο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στην συνεργασία αυτών µε 

τον ΚΦΕ-ΔΕΗ σε ότι αφορά την κατασκευή αιολικών πάρκων. 

Ο κύριος λόγος δραστηριοποίησης αυτών εντός του κλάδου των ΑΠΕ, σχετίζεται µε την 

τεχνογνωσία αυτών σε επίπεδο κατασκευών και δημόσιων έργων (ανέγερση μεταλλικών 

κατασκευών,  χωματουργικών εργασιών, κλπ.) τα οποία αποτελούν μια σημαντική θεμελιώδη 

ικανότητα σε ότι αφορά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και μονάδων υδροηλεκτρικών 

έργων. 

 

3.2 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

Η συνεισφορά των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι της τάξης του 5,3%, σε 

επίπεδο συνολικής διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας στη χώρα και της τάξης του 18%, σε 

επίπεδο εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας. 

 

Πίνακας 1.13 : Συμμετοχή των ΑΠΕ στο Ενεργειακό Ισοζύγιο 

 

 

 

Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας είναι σταθερή 

και κυμαίνεται γύρω από ένα ποσοστό της τάξης του 5-5,5% (Πίνακας 1.13). 

Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ οφείλεται κατά 70% 

στη εμπορική βιομάζα και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά, που παραμένουν σε σταθερά ποσοστά 

και που δεν επηρεάζονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία πολιτικής. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.7, η συνολική συνεισφορά των ΑΠΕ, αν αφαιρέσει 

κανείς τη βιομάζα στον οικιακό τομέα και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει σταθερή 

ανοδική πορεία λόγω των μέτρων οικονομικής υποστήριξης. Δεδομένης πάντως της αύξησης 
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της ζήτησης ενέργειας και της συνεχόμενης αύξησης της ακαθάριστης εγχώριας 

κατανάλωσης, το ποσοστό αυτό δεν φαίνεται να μεταβάλλεται. 

 

Διάγραμμα 1.7 : Πρωτογενής Παραγωγή από ΑΠΕ 

 

 
 

 

3.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΕ 

Δύο είναι τα κύρια χρηματοδοτικά όργανα για την ενίσχυση παραγωγικών εν γένει 

επενδύσεων, τα οποία παρέχουν σημαντικές δημόσιες επιχορηγήσεις (μεταξύ άλλων) και σε 

επενδυτικά έργα ΑΠΕ: α) Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Νόμος 3299/04, ο οποίος τέθηκε σε 

ισχύ το Δεκέμβριο του 2004) και β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, ένα 

από τα ένδεκα (11) εθνικά και τα δέκα τρία (13) περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, 

στα οποία έχει κατανεμηθεί το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006) για την 

Ελλάδα.  

Τα δύο ως άνω χρηματοδοτικά όργανα ενίσχυσης των επενδύσεων ΑΠΕ αναλύονται 

λεπτομερώς παρακάτω.  

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι ένα εθνικό, οικονομικό εργαλείο-ομπρέλα, που καλύπτει τις 

ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 
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Έχει ένα ισχυρό περιφερειακό αναπτυξιακό χαρακτήρα, γι’ αυτό και το ύψος της 

χορηγούμενης δημόσιας ενίσχυσης εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τη γεωγραφική 

περιοχή, στην οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη ιδιωτική επένδυση. 

Περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα λαμβάνουν και το 

υψηλότερο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ανά επένδυση. 

Ο Νόμος 3299/04 προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις επενδύσεις ΑΠΕ, καθώς και για 

άλλες επιλεγμένες κατηγορίες επενδύσεων, όπως είναι οι επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, 

στην προστασία του περιβάλλοντος, στον τουρισμό, κ.λ.π. 

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές ρυθμίσεις του Νόμου 3299/04 για την επιχορήγηση επενδύσεων 

ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες: 

• Παρέχεται δημόσια επιχορήγηση 35% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους μιας 

επένδυσης ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διασύνδεσης με το Σύστημα ή 

το Δίκτυο). Το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται σε 40% για τη Θράκη και τη 

συνοριακή ζώνη (20 χλμ.) της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ μειώνεται 

σε 30% για τα νομαρχιακά διαμερίσματα Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

• Εναλλακτικά, παρέχεται φοροαπαλλαγή 100% στο συνολικό επιλέξιμο κόστος μιας 

επένδυσης ΑΠΕ, για περίοδο δέκα (10) ετών. 

• Το επί τοις εκατό (%) ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης αυξάνεται κατά 5 έως 15 

ποσοστιαίες μονάδες στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

i) Νέες επιχειρήσεις (λειτουργία < 1 έτους) : πρόσθετη επιχορήγηση 5% 

ii) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις : πρόσθετη επιχορήγηση 5 -15% (ΜΜΕ σε παραμεθόριες 

περιοχές με χαμηλό ΑΕΠ λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή πρόσθετη επιχορήγηση) 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το συνολικό επίπεδο (ποσοστό) δημόσιας επιχορήγησης 

δεν μπορεί να υπερβεί το 55% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης 

• Το ποσοστό επιχορήγησης ή φορολογικής απαλλαγής μιας επένδυσης είναι 

ανεξάρτητο από τη συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ που χρησιμοποιείται (αιολικά, 

βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, κλπ.) 

• Απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων : 25% του συνολικού κόστους της 

επένδυσης. 

• Απαιτούμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης : 100.000 - 500.000 Ευρώ (ανάλογα με το 

μέγεθος της αιτούμενης επιχείρησης). 

• Μέγιστο ύψος επιχορήγησης: 20 εκατομμύρια Ευρώ (σωρευτικά για 5 χρόνια)  

• Απαιτείται η ύπαρξη άδειας εγκατάστασης για την υποβολή αίτησης (πρότασης) 

επιχορήγησης του επενδυτικού έργου. 
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Προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων μπορούν να υποβάλλονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αξιολογούνται δε ανάλογα με το βαθμό κάλυψης (πληρότητας) 

των θεσμοθετημένων κριτηρίων επιλογής επενδυτικών έργων, δηλαδή, στην ουσία, 

αξιολογούνται ανεξάρτητα από άλλες υποβληθείσες προτάσεις. Ο Νόμος 3299/04 δεν έχει 

συνολικό ανώτατο όριο (ετήσιου) προϋπολογισμού, κατά συνέπεια (θεωρητικά) δεν υπάρχει 

προκαθορισμένο ανώτατο όριο στον αριθμό και το συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων 

που μπορούν να εγκριθούν για δημόσια επιχορήγηση. 

Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης σε ένα επενδυτικό έργο γίνεται σε δύο 

δόσεις. Το πρώτο 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του 50% του 

έργου, ενώ το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται μετά την επίσημη πιστοποίηση της πλήρους 

ολοκλήρωσης του έργου και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του. Παρέχεται η 

δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής στον επενδυτή (μέχρι και 30% επί της συνολικής 

επιχορήγησης), υπό τον όρο ότι θα προσκομίσει ισόποση (+ 10%) εγγυητική επιστολή. 

Μπορεί επίσης να εγκριθεί, κατά τη διάρκεια υλοποίησης μιας επένδυσης, αναθεωρημένος 

προϋπολογισμός, μέχρι και 115% του αρχικού, και να καλυφθεί, αντίστοιχα, από δημόσια 

επιχορήγηση. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας /Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 (Μέτρα 2.1, 6.3 & 6.5) 

Το Μέτρο 2.1 του Υποπρογράμματος 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) / Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) σχεδιάστηκε εξ’ ολοκλήρου για την 

παροχή δημόσιας ενίσχυσης (επιχορήγησης) σε ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν : α) στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), β) στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ) και γ) 

στη μικρής κλίμακας (<50 MWe) Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ). Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 2.1, για την περίοδο 2000-2006 του Γ΄ΚΠΣ, ήταν 

αρχικά 1,07 δις Ευρώ, εκ των οποίων το 35,6% ή 382 εκ. Ευρώ ήταν η διαθέσιμη δημόσια 

ενίσχυση για επενδύσεις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΣΗΘ. Περίπου τα 2/3 της συνολικά διαθέσιμης αυτής 

ενίσχυσης (~ 260 εκ. Ευρώ) στόχευαν σε επενδυτικά έργα ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα). 

Στα μέσα του 2004, πάντα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ/Γ΄ ΚΠΣ, δημιουργήθηκε ένα νέο 

Μέτρο, το Μέτρο 6.5, με αρχικό προϋπολογισμό 50 εκατ. Ευρώ και με στόχο, κυρίως, να 

καλύψει χρηματοδοτικά (με ποσοστό 50% δημόσιας ενίσχυσης) το κόστος διασύνδεσης ενός 

έργου ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ή ΣΗΘ με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Σημειώνεται ότι η 

κάλυψη κατά 50% του κόστους αυτού από δημόσια ενίσχυση προβλέπονταν ήδη στο 

προϋφιστάμενο Μέτρο 6.3 / Δράση 6.3.4, δεν είχε όμως ενεργοποιηθεί στο παρελθόν, λόγω 

συγκεκριμένων νομικών προβλημάτων εναρμόνισης του Μέτρου αυτού με τους Κοινοτικούς 

κανονισμούς. 
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Στην πράξη, το Μέτρο 6.5 μετεξελίχθηκε σε πλήρη «διάδοχο» του (ανενεργού πλέον) 

Μέτρου 2.1/Δράση 2.1.3, με σχεδόν τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, ποσοστά δημόσιας 

ενίσχυσης, κλπ. με αυτούς του Μέτρου 2.1 (και, επιπρόσθετα, με την κατά 50% δημόσια 

επιχορήγηση του δικτύου διασύνδεσης). Η πρώτη πλήρης προκήρυξη του Μέτρου 6.5 για 

επενδυτικές προτάσεις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΣΗΘ έγινε τον Αύγουστο του 2005, με συνολικό 

(ενδεικτικό) προϋπολογισμό 363 εκατ. Ευρώ. Η απαιτούμενη (ελάχιστη) ίδια συμμετοχή στο 

κόστος της επένδυσης έχει πλέον μειωθεί στο 15%, ενώ δεν απαιτείται απόφαση Δ.Σ. 

τραπέζης ως αποδεικτικό στοιχείο εξασφάλισης των αναγκαίων δανειακών κεφαλαίων της 

επένδυσης (αρκεί απλή τραπεζική επιστολή πρόθεσης χορήγησης του δανείου). 

 

3.4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΕ 

Η δραστηριοποίηση επιχειρηµατικών σχηµάτων στον κλάδου των ΑΠΕ σε επίπεδο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται βάσει σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο ως 

στόχο έχει την υλοποίηση /προώθηση της ενεργειακής πολιτικής σε θέµατα ΑΠΕ.  

Με βάσει το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή, αξιολογούνται τόσο τα 

διάφορα έργα ΑΠΕ, όσο και τα επιχειρηματικά σχήματα τα οποία τα υλοποιούν. 

Η εθνική ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο ΑΠΕ προσδιορίζεται ως επί το πλείστον βάσει 

ευρωπαϊκών και διεθνών συμφωνιών, που σαν απώτερο στόχο έχουν τόσο την προστασία 

του περιβάλλοντος µέσω της μείωσης εκπομπής ρύπων, όσο και τη μείωση της ενεργειακής 

εξάρτησης από πόρους εκτός των εθνικών / ευρωπαϊκών συνόρων 

Σε εθνικό επίπεδο με βάση το Ν. 2773/99 και τους Ν. 3426/2005, (ΦΕΚ Α’ 309) και 

3428/2005, (ΦΕΚ Α’ 313) ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

 

3.5 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε νομοθετικό επίπεδο 

επήλθε µε την ψήφιση του Ν.2773/1999. Ωστόσο, είναι μεγάλη η απόσταση που πρέπει να 

διανυθεί μέχρι την ουσιαστική απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς, εφόσον οκτώ έτη 

μετά τη ψήφιση του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου όχι µόνο δεν έχουμε την 

δραστηριοποίηση, σε επίπεδο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές, άλλων 

επιχειρήσεων φορέων πέραν του ΚΦΕ-ΔΕΗ, αλλά και η εγκαταστημένη ισχύς από 

αυτοπαραγωγούς και παραγωγούς συμβατικής και ανανεώσιμης ενέργειας ανέρχεται μόλις σε 

1.800 ΜW, επιβεβαιώνοντας τον μονοπωλιακό χαρακτήρα που διέπει την ηλεκτρική ενέργεια. 

Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει το 12,8% της συνολικής εθνικής εγκατεστημένης ισχύος, 
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µε αυτή να διαμορφώνεται στις 14.051 ΜW (2006). Από τις προαναφερθείσες 1.800 ΜW 

εγκατεστημένης ισχύος, οι παραγωγοί ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 50%. 

Κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας της ταχύτερης ανάπτυξης του κλάδου των ΑΠΕ 

θεωρείται ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης επενδύσεων αντίστοιχων έργων, ο οποίος οφείλεται 

στην πολύπλοκη και χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία, στον κορεσμό της ικανότητας 

μεταφοράς ηλεκτρικών δικτύων σε περιοχές µε υψηλό δυναμικό σε ΑΠΕ (Νότια Εύβοια, 

Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη) καθώς και στην εκδήλωση 

τοπικών αντιδράσεων και δικαστικών εμπλοκών. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μονοδιάστατη ανάπτυξη του κλάδου στον ελληνικό 

χώρο, καθώς παρατηρείται εντονότερο ενδιαφέρον για την τεχνολογικά ωριμότερη και 

οικονομικά πιο ανταγωνιστική αιολική ενέργεια (αντιπροσωπεύει το 84,9% της συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ στην Ελλάδα). 

Η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 3468/2006, µε κύρια χαρακτηριστικά την προσπάθεια 

μείωσης της χρονικής διάρκειας και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης /λειτουργίας, 

την ουσιαστικότερη στήριξη σε επίπεδο τιμών πώλησης παραγόμενης ενέργειας και ιδιαίτερα 

αυτή των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής, τη διαμόρφωση φορέων προώθησης 

ανάπτυξης του κλάδου καθώς και η αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό αιολικό δυναμικό, αποτελούν θετικό 

βήμα προς την σωστή κατεύθυνση σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων για το 2010 

σύμφωνα µε την «3η Εθνική Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας 

το έτος 2010» του Υπουργείου Ανάπτυξης.. 

Η ανάπτυξη του ευρύτερου κλάδου των ΑΠΕ καθώς και η επίτευξη των στόχων της 

Ενεργειακής Πολιτικής κατά ένα μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί: 

• από την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης / ενίσχυσης / επέκτασης του εθνικού 

δικτύου μεταφοράς από τους διαχειριστές αυτού, µε απώτερο στόχο την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ και τη δυνατότητα 

εκμετάλλευσης του φυσικού δυναμικού απομονωμένων περιοχών,  

• από την προώθηση νομικού πλαισίου βάσει του οποίου θα τεθούν οι προϋποθέσεις 

ανάπτυξης είτε υφισταμένων τομέων του κλάδου των ΑΠΕ, όπως αυτού της ηλιακής 

ενέργειας, είτε νέων τομέων, όπως των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, υβριδικών 

συστημάτων κλπ.  

• από τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος μεταξύ της έναρξης των διαδικασιών 

αδειοδότησης και έναρξης λειτουργίας του έργου, δεδομένου ότι µία πιθανή μείωση 

αυτού έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης 

των συγκεκριμένων έργων. 
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4. REAL ESTATE 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η αγορά του Real Estate στην 

Ελλάδα, καθώς μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, developer, εταιρείες συμβούλων ακινήτων και 

άλλοι παράγοντες της αγοράς επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε διάφορα «προϊόντα» της 

κτηματαγοράς, όπως τα εμπορικά κέντρα, οι σύγχρονοι γραφειακοί χώροι, οι παραθεριστικές 

κατοικίες μέσω οργανωμένης δόμησης κ.α., προσδοκώντας μεταξύ άλλων, υψηλές αποδόσεις 

και ικανοποιητικά κέρδη. 

Παράλληλα, τράπεζες, ασφαλιστικοί φορείς, κτηματικές και κατασκευαστικές εταιρίες, 

εταιρίες leasing, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ξένοι θεσμικοί επενδυτές, μεσίτες 

αστικών συμβάσεων, εκτιμητές ακινήτων και άλλοι φορείς έχουν αρχίσει τα δύο τελευταία 

χρόνια να συνθέτουν το παζλ της διαχείρισης, αξιοποίησης και ανάπτυξης της ακίνητης 

περιουσίας στην Ελλάδα, αλλάζοντας νοοτροπίες δεκαετιών, όπου η ανάπτυξη της αγοράς 

ακινήτων είχε συνδεθεί σχεδόν αποκλειστικά με το θεσμό της αντιπαροχής και την 

αυτοχρηματοδότηση. 

Σήμερα, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τα νέα εταιρικά σχήματα που 

δημιουργούνται στο χώρο του Real Estate, προσφέρουν τη δυνατότητα ριζικής αλλαγής του 

χάρτη της κτηματαγοράς. Όπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες, τα επόμενα χρόνια θα δούμε 

μια μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου του Real Estate στην Ελλάδα. Θα αναπτυχθούν πολλά και 

σύγχρονα ακίνητα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών του κλάδου, διότι 

και οι χρήστες των ακινήτων έχουν πλέον υψηλές απαιτήσεις, δεν αρκούνται σε παλαιού 

τύπου ακίνητα, επιζητούν μοντέρνα κτήρια και σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες βοηθούν 

σε μία πιο παραγωγική και ευχάριστη εργασία. 

Επίσης, θα υπάρξει σημαντική ανάπτυξη καινούριων τύπων ακινήτων, μερικοί από τους 

οποίους ήταν άγνωστοι μέχρι πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα, όπως είναι για 

παράδειγμα τα ολοκληρωμένα συγκροτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν χώρους ψυχαγωγίας, 

εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια κ.λπ. 

Ωστόσο, ένας σημαντικός παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη για την εισαγωγή ξένων 

θεσμικών επενδυτών στο χώρο του ελληνικού Real Estate είναι η ελλιπής, αν όχι ανύπαρκτη, 

στατιστική πληροφόρηση. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί κανείς να αναζητήσει και να 

βρει οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν την αγοραπωλησία ακινήτων. Η ολοκλήρωση του 

κτηματολογίου στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι περιουσίες των ιδιοκτητών ακινήτων, θα 

βοηθήσει στη λύση του προβλήματος. 

Ένα άλλο θέμα που άπτεται του θεσμού είναι η φορολογική αντιμετώπιση των 

ακινήτων. Το φορολογικό καθεστώς των ακινήτων ουσιαστικά συμβάλλει σε μια στρέβλωση 
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της αγοράς σε σχέση με τις τιμές, και βοηθά στην απόκρυψη των πραγματικών στοιχείων. Η 

αλήθεια είναι ότι, αναζητώντας κανείς την πραγματική αξία πώλησης ενός ακινήτου, είναι 

πολύ πιθανόν να διαπιστώσει ότι η τιμή η οποία αναγράφεται στα συμβόλαια αγοράς, είναι 

μικρότερη της πραγματικής, αφού είθισται να αναγράφεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου 

και όχι η πραγματική. Εκτιμάται ότι η επιβολή Φ.Π.Α. στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων 

με άδεια οικοδομής η οποία έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2006, θα περιορίσει αυτό το 

φαινόμενο. 

 

4.2 Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες και 

σχετίζεται άμεσα µε την πορεία των δημογραφικών χαρακτηριστικών της χώρας, την 

οικονομική δραστηριότητα, τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τις εισοδηματικές εξελίξεις, την 

οικοδομική δραστηριότητα, το φορολογικό καθεστώς, το κόστος χρηματοδότησης, τις 

αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το ποσοστό συγκέντρωσης του εισοδήματος, τις 

προσδοκίες των νοικοκυριών για την εξέλιξη των τιμών και του οικογενειακού εισοδήματος 

και αρκετές ακόμη παραμέτρους. Ορισμένα χαρακτηριστικά και οι βασικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

 

Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων 

Κύριο χαρακτηριστικό των αγορών του κλάδου κτηματαγοράς και ακίνητης περιουσίας 

είναι η ετερογένεια, η οποία συνίσταται κυρίως σε μία σειρά γεωγραφικών και τομεακών 

υποαγορών, χωρίς την ύπαρξη κεντρικής συναλλακτικής αγοράς. 

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές και κατά συνέπεια τη ζήτηση 

ακινήτων, διακρίνονται εκείνοι που έχουν μακροχρόνια επίδραση και εκείνοι που η επιρροή 

τους είναι βραχυχρόνια. Ειδικότερα, αναφορικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

ζήτηση των ακινήτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι κυριότεροι είναι το διαθέσιμο 

εισόδημα των νοικοκυριών, δημογραφικές μεταβολές (αριθμητική εξέλιξη πληθυσμού, 

σύνθεση νοικοκυριών κλπ), μόνιμα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που μπορεί 

ή όχι να ενθαρρύνουν την ιδιοκτησία ακινήτων έναντι άλλων μορφών επένδυσης και τα 

πραγματικά επιτόκια (αφαιρούμενης της επίδρασης του πληθωρισμού). Ωστόσο, η αγορά 

ακινήτων είναι σε μεγάλο βαθμό τοπική, µε αποτέλεσμα να διαφοροποιείται σημαντικά 

μεταξύ των επιμέρους περιοχών. Κατά συνέπεια, παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη 

ζήτηση των ακινήτων βραχυπρόθεσμα είναι οι επικρατούσες συνθήκες χρηματοδότησης της 
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αγοράς, παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ρευστότητα (όπως π.χ. συναλλακτικά 

κόστη), καθώς και οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της αγοράς. 

Μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων που αφορούν τις επενδύσεις ακινήτων είναι η 

διαθεσιμότητα, το κόστος και η ευελιξία του τρόπου χρηματοδότησης. Η αβεβαιότητα για την 

πορεία του κλάδου, ύστερα από περιόδους μεγάλης διακύμανσης των τιμών, τείνει να 

δημιουργεί επιφυλάξεις όσον αφορά την ανάπτυξη των ακινήτων, εφ ’όσον µία τέτοια 

επένδυση έχει μεγάλο κόστος και είναι συνήθως µη αναστρέψιμη, καθώς είναι µία επένδυση 

μακροπρόθεσμης απόδοσης και χαμηλής ρευστότητας. Η διαμόρφωση βάσιμης απόφασης 

αναφορικά µε τη μελλοντική ζήτηση σε ακίνητα δεν είναι εύκολο να διαμορφωθεί, καθώς 

αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία υπόκειται στον περιορισμό των χρήσεων και της 

διαθέσιμης γης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγορών κτηματαγοράς και ακίνητης περιουσίας 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• ετερογενής, περιορισμένη και δύσκαμπτη προσφορά 

απουσία κεντρικής συναλλακτικής αγοράς, 

• ακαθόριστη συχνότητα και υψηλά κόστη συναλλαγών, 

• προσδιορισμός τιμών συχνά από διμερείς ιδιωτικές συμφωνίες (γεγονός που συχνά οδηγεί 

στην έλλειψη διαφάνειας και πληροφόρησης), 

• χρηματοδότηση νέων επενδυτικών κινήσεων µέσω δανεισμού και 

• προσδιορισμός, ως ένα βαθμό, του ρόλου του κλάδου ως συμπληρωματικού σε άλλους 

κλάδους της οικονομίας. 

 Τονίζονται επίσης οι μεγάλες διαφορές που υφίστανται μεταξύ κρατών-περιοχών, όσον 

αφορά το πλαίσιο που περιβάλλει αυτού του είδους τις συναλλαγές, καθώς και την 

αντιμετώπιση ασταθειών στις εξελίξεις του κλάδου. 

Στα πλαίσια του περιβάλλοντος που περιγράφεται παραπάνω, η θέση της ελληνικής 

αγοράς Real Estate τοποθετείται σε στάδιο ανάπτυξης και διαμόρφωσης, µε αποτέλεσμα να 

εμπεριέχει πολλές ασάφειες και να θεωρείται αμφίβολη η εξαγωγή απόλυτα βάσιμων 

συμπερασμάτων. Η μεταβολή των τιμών των κατοικιών κατέχει σημαντική θέση στη 

μεταβολή της συνολικής κατανάλωσης, ενώ η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων 

παραδοσιακά αποτελεί πιο ευμετάβλητο χώρο. Η ανάπτυξη της οικονομίας τείνει να είναι ο 

κυριότερος παράγοντας που συνηγορεί στην αύξηση των τιμών των ακινήτων. 
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4.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Ο κλάδος της κτηματαγοράς και ακίνητης περιουσίας βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης 

στην Ελλάδα, µε κύρια χαρακτηριστικά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά και την 

επέκταση των δραστηριοτήτων από ήδη υφιστάμενες. Ο κλάδος αποτελείται από μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων µε διαφοροποιημένες υπηρεσίες και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

διασπορά. Το εύρος των δραστηριοτήτων αρκετών επιχειρήσεων είναι μεγάλο, µε συνέπεια 

(ορισμένες φορές) να καθίσταται δυσχερής η κατάταξή τους σε κάποιο τομέα του real estate. 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (φορολογικό, νοµικό, κλπ.) δεν ενθαρρύνει την είσοδο 

ξένων εταιρειών στην ελληνική αγορά. Μάλιστα ορισμένες από αυτές έχουν πιο ισχυρή 

παρουσία σε γειτονικές χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Από 

την άλλη πλευρά, οι ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στα 

Βαλκάνια, εκμεταλλευόμενες την τεχνογνωσία που διαθέτουν και τα πλεονεκτήματα που τους 

παρέχει το μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση µε τις τοπικές αντίστοιχες εταιρείες.  

Οι Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο είναι κυρίως Μεσίτες Ακινήτων, 

Σύμβουλοι Ακινήτων, Επιχειρήσεις Ανάπτυξης και Εκμισθώσεις Ακινήτων. 

 

4.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων 

Το θεσμικό πλαίσιο υπέστη μια σημαντική φορολογική αλλαγή κατά την περίοδο 2005 – 

2006 με την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων. Η εισαγωγή του 

συγκεκριμένου φόρου είχε αποφασιστεί πριν από 19 χρόνια, µε το Ν. 1642/86, αλλά έκτοτε 

και μέχρι 1/1/2006 δεν είχε εφαρμοστεί. Ο εν λόγω φόρος αφορά νεόδμητα ακίνητα τα οποία 

αγοράζονται ως δευτερεύουσα κατοικία καθώς και επιβολή ΦΠΑ στην αντιπαροχή. 

Ειδικότερα, όσοι από την 1/1/2006 διαθέτουν ήδη πρώτη κατοικία και αγοράσουν καινούργιο 

ακίνητο, πληρώνουν ΦΠΑ µε συντελεστή 19%, για τον προσδιορισμό του οποίου θα 

υπολογιστούν οι νέες τιμές. Επιπλέον, δεν θα επιβληθεί ΦΠΑ σε αγοραστές πρώτης κατοικίες, 

αλλά φόρος μεταβίβασης ακινήτου για το ποσό που ξεπερνά το αφορολόγητο όριο της 

πρώτης κατοικίας. 

• Κύριες διατάξεις πολεοδομικού πλαισίου 

Μεταξύ των παραγόντων που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση νέων επιχειρηματικών 

σχεδίων είναι και το γενικότερο ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο. Πέραν της δυσκολίας έκδοσης 

οικοδομικής άδειας, επιπλέον ρίσκο για τον επενδυτή αποτελεί και η δυνατότητα ανάκλησής 

της από το κράτος, ακόμα και μετά την έναρξη εργασιών, ενώ προβλήματα υπάρχουν όσον 

αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας. 
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Επί του παρόντος ισχύουν τρία πολεοδομικά καθεστώτα, το γενικό (ν. 1337/1983), που 

αφορά την πολεοδόμηση οικισμών µε πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους, και τα ειδικά 

(οικισμοί μέχρι 2.000 κατοίκους και δεύτερης κατοικίας), όπως αυτά ισχύουν σήμερα, μετά 

την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους µε τους Ν. 2508/1997, 3044/2002 και 3212/2003). 

• Εθνικό Κτηματολόγιο 

Μακροπρόθεσμη θεωρείται και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο 

αποτελεί μία γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που 

περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, µε 

την ευθύνη και την εγγύηση του δημοσίου. 

Η εταιρεία ‘ Κτηματολόγιο Α.Ε.’ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει σκοπό 

τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Ιδρύθηκε µε την κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Απόφαση 

81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995), λειτουργεί σύμφωνα µε τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, του 

κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, του Ν. 2308/1995 και του Ν.2664/1998. 

• Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 

Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 1577/85 Φ.Ε.Κ. 210/Α/18-12-1985) καθορίζει 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται στη δομική εκμετάλλευση των 

οικοπέδων και στη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων των οικισμών από άποψη χρήσης, 

υγιεινής, ασφάλειας και αισθητικής, µε στόχο την προστασία του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής και να 

διαμορφώνονται κατάλληλες συνθήκες διαβιώσεως των κατοίκων. 

Ορισμένες από τις μετέπειτα τροποποιήσεις του ισχύοντα ΓΟΚ (πχ Ν. 2831/2000 ΦΕΚ 

140Α 2000) εμπεριέχουν την έννοια της εγκατάστασης, όπου περιλαμβάνονται τα θερμικά 

ηλιακά συστήματα και τα στοιχεία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Σημαντική επίδραση στις επιχειρήσεις έχει η επιβολή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ/IAS) στις οικονομικές τους καταστάσεις, η οποία αφορά κυρίως τις 

εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες. Η εφαρμογή των ΔΛΠ στοχεύει στην καθιέρωση 

ομοιόμορφων και υψηλής ποιότητας κανόνων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στις 

ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας τους και στη μείωση του 

κόστους κεφαλαίων. Σύμφωνα µε τις βασικές αρχές των ΔΛΠ, δίνεται η δυνατότητα 

εγγραφής της εύλογης/αγοραίας αξίας των παγίων στις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως ιδιοχρησιμοποιούμενα, 
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επενδυτικά και ως απόθεμα, ενώ ενισχύεται η διενέργεια των εκτιμήσεων από ανεξάρτητους 

εκτιμητές . 

• Ενοποίηση φόρων - Κατάργηση Φόρου μεταβίβασης - Πλήρης φορολογική 

απαλλαγή για αγορά 1ης κατοικίας 

Το τρίτο μέρος της φορολογικής μεταρρύθμισης θα περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές  

Α) Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων φόρων σε ένα ενιαίο τέλος ακινήτων εντός της 

επόμενης τετραετίας. Ο νέος φόρος θα αφορά όλα τα ακίνητα (κτίσματα, χωράφια, οικόπεδα) 

ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούνται για πρώτη, δεύτερη ή εξοχική κατοικία ή αν ενοικιάζονται 

ή είναι κενά. Θα είναι ετήσιος και θα υπολογίζεται µε την εφαρμογή ενός ειδικού συντελεστή 

επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Ο εν λόγω φόρος θα καταργήσει ή/και θα 

συγχωνεύσει αρκετούς από τους φόρους που επιβάλλονται σήμερα ακόμα και µέσω των 

δήµων. 

Β) Πλήρης κατάργηση του φόρου μεταβίβασης και αντικατάστασής του µε ένα τέλος 

που θα αντιστοιχεί στο 1% της αξίας του ακινήτου. 

Γ) Πλήρης φορολογική απαλλαγή για αγορά 1ης κατοικίας. 

 

• Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες 

και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου. 

Μεγαλύτερη ευελιξία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του αποκτά το 

Δημόσιο µε το νομοσχέδιο για το sale and lease back µε το οποίο προβλέπονται μέθοδοι  που 

μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται µόνο στον ιδιωτικό τομέα. 

Ειδικότερα, το Δημόσιο θα μπορεί στο εξής να μεταβιβάσει ακίνητα που του ανήκουν 

χωρίς να αποξενωθεί από αυτά, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να τα μισθώνει και να 

επανακτά την κυριότητά τους μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πέραν αυτού θα 

μπορεί επίσης να κατασκευάσει ή να ανακατασκευάσει ακίνητα σε σύμπραξη µε τον ιδιωτικό 

τομέα. 

Σημειώνεται ότι µε βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί μισθώσεων, ο χρόνος της 

μίσθωσης περιορίζεται σε 12 έτη και το Δημόσιο στερείται ευελιξίας στις συμβάσεις. Με τις 

νέες ρυθμίσεις οι μισθώσεις θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 99 χρόνια, ενώ ιδιώτες θα 

μπορούν να αναλαμβάνουν τη συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια του κτιρίου που 

μισθώνεται. Για την επίτευξη του γενικότερου στόχου της αξιοποίησης της δημόσιας 

περιουσίας παρέχονται σημαντικές φοροαπαλλαγές σε όσες εταιρείες συνάπτουν σχετικές 

συμβάσεις µε το Δημόσιο, αλλά και κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των 

εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία. Ειδικά για τις εταιρείες αυτές αυξάνεται στο 
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80% το κατώτατο ποσοστό επένδυσης σε ακίνητα, ενώ διευρύνεται στο 50% του 

ενεργητικού τους το όριο δανεισμού για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. 

Αναλυτικότερα οι βασικές αλλαγές που επέρχονται µε τις διατάξεις του νομοσχεδίου 

«Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου», έχουν ως εξής: 

Θεσπίζονται νέες μορφές συμβάσεων : 

α) Η μεταβίβαση του ακινήτου σε ιδιώτη µε την ταυτόχρονη μίσθωσή του από το Δημόσιο ή 

από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα. 

β) Ο συνδυασμός της παραπάνω σύμβασης µε την ανάληψη από τον ιδιώτη της υποχρέωσης 

να προβεί σε κατασκευές επί του ακινήτου. 

γ) Η μακροχρόνια μίσθωση, η οποία διακρίνεται από τις μισθώσεις του ισχύοντος Ν. 

3130/2003 βάσει της διάρκειάς της και μπορεί να φθάσει τα 99 χρόνια. 

δ) Η μικτή σύμβαση που μπορεί να συνδυάζει στοιχεία όλων των ανωτέρω μορφών 

συμβάσεων. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών και εφόσον το αντικείμενό τους 

περιλαμβάνει μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιώματος επί ακινήτου, προβλέπεται απόφαση 

της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. 

- Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, να συνάπτουν τις 

παραπάνω συμβάσεις, µε την προϋπόθεση ότι προσχέδιό τους έχει συμπεριληφθεί στα 

επιχειρησιακά σχέδιά τους που εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. 

- Δίνεται η δυνατότητα στα ΝΠΔΔ (εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) να κάνουν χρήση των παραπάνω συμβατικών μορφών 

μισθώσεων. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει ο ιδιώτης τη συντήρηση, λειτουργία, ασφάλιση 

κ.λπ. του κτιρίου που μισθώνεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα της μείωσης του συνολικού 

κόστους για το Δημόσιο ή του φορέα του δημοσίου τομέα, λόγω των οικονομιών κλιμακας 

που μπορεί να επιτύχει ο ιδιώτης. Η διαδικασία επιλογής του ιδιώτη αντισυμβαλλόμενου 

γίνεται µε διαγωνισμό. 

- Θεσπίζεται η ευκολότερη διαδικασία ενεχυρίασης ή εκχώρησης των απαιτήσεων από τις 

συμβάσεις αυτές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η δανειακή χρηματοδότηση του ιδιώτη 

αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου, µε έμμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους 

της σύμβασης για το Δημόσιο. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης εταιρειών που θα ανήκουν στο σύνολό τους η εν 

μέρει στο δημόσιο τομέα και που θα ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι του Δημοσίου στις 

συμβάσεις αυτές. 
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- Προβλέπεται ότι η εκτίμηση της αξίας ακινήτων που εισφέρονται ή πωλούνται σε φορείς 

του δημοσίου τομέα που είναι ανώνυμες εταιρείες να γίνεται από ορκωτούς εκτιμητές. 

- Προβλέπεται η απαλλαγή των συμβάσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ από 

έμμεσους φόρους, καθώς και απαλλαγή του αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου από τον 

ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η μείωση του τελικού 

κόστους για το Δημόσιο και η ίση αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων αντισυμβαλλομένων 

του Δημοσίου, αφού ορισμένες κατηγορίες των αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου 

απαλλάσσονται από τους φόρους σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και δεν κρίνεται 

επιθυμητό οι φορείς αυτοί να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. 

- Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημόσιο (µέσω της Κτηματική Εταιρίας του Δημοσίου) να 

συνάπτει, ως μισθωτής, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

• Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Αμοιβαία Κεφάλαια 

Ακινήτων 

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΕΕΑΠ) και τα αμοιβαία ακινήτων 

αποτελούν δύο νέους θεσμούς στην Ελλάδα, εκ των οποίων ο πρώτος βρίσκεται στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης και ο δεύτερος σε φάση διερεύνησης από τις εταιρείες του κλάδου. Η 

πρώτη νομοθετική πρόβλεψη ήρθε µε το Ν.2778/1999, τροποποιήθηκε µε το Ν.2892/2001 

και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου µε τον Ν.2992/2002, για να καταλήξουμε στο 

Ν.3581/2007 (άρθρα 17 & 18) ο οποίος θέτει τη βάση για την πρακτική εφαρμογή του 

Ν.2778/1999. Εποπτεύουσα αρχή και για τα δύο είδη επιχειρήσεων είναι η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία στα πλαίσια λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών και της ρύθμισης 

διαφόρων θεμάτων, εξέδωσε τέσσερις σχετικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν το 

ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των Ανώνυμων ΕΕΑΠ (7/149/25-7-2002) και του 

αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας (8/249/25/-7-2002), που 

ορίζεται σε 29,35 εκ. και για τα δύο, καθώς και το περιεχόμενο των ασφαλιστικών 

συμβολαίων των ακινήτων (7/259/19-12-2002) και της εξαμηνιαίας έκθεσης και της 

κατάστασης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (8/259/19-12-2002). 

Οι δύο αυτές μορφές εταιρειών αναφέρονται ως εταιρείες κλειστού τύπου (ΕΕΑΠ) και 

ανοικτού τύπου (αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων) και υποχρεούνται να εισαχθούν στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στις εταιρείες της πρώτης μορφής (ΕΕΑΠ), οι συναλλαγές των 

μετοχών δεν επηρεάζουν το κεφάλαιό τους, ενώ στις εταιρείες ανοικτού τύπου οι συναλλαγές 

στα μερίδια τους μεταβάλλουν το ενεργητικό τους. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο Ν. 3581/2007 τροποποίησε τον Ν. 2778/1999 που 

διέπει τις ΑΕΕΑΠ. Η τροποποίηση αυτή αναμένεται να δώσει νέα πνοή για την ανάπτυξη του 
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κλάδου των ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ορίζει ότι επεκτείνεται ο σκοπός των ΑΕΕΑΠ 

πέραν της διαχείρισης και στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας. 

Επεκτείνονται επιπλέον, τα κίνητρα συγχωνεύσεων που είχαν παρασχεθεί µε το 

Ν.2166/1993 και στις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, οι οποίες: α) συνιστώνται 

είτε µε συγχώνευση δύο ή περισσότερων εταιριών οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία, 

είτε από διάσπαση ή απόσχιση κλάδου εταιρίας, που διαθέτει ακίνητη περιουσία ή β) 

αποκτούν ακίνητη περιουσία είτε λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση άλλης εταιρίας που 

διαθέτει ακίνητη περιουσία, είτε λόγω διάσπασης ή απόσχισης κλάδου εταιρίας που διαθέτει 

ακίνητη περιουσία. Για τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας επιτρέπονται αντίστοιχες 

προσαρμοσμένες µε εκείνες που αφορούν στις ΑΕΕΑΠ, δεδομένου ότι σύμφωνα µε το 

υπουργείο Οικονομίας αποτελούν παρόμοιο θεσμό. 

Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο δίνουν πλέον στις ελληνικές 

ΑΕΕΑΠ μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά ακινήτων απ’ότι στο παρελθόν, εξαλείφοντας ένα 

μειονέκτημα που υφίστατο για τον κλάδο, σε σχέση µε άλλους που επενδύουν σε ακίνητα. 

Επιπρόσθετα το αυξημένο όριο δανεισμού αλλά και η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 

διακρατούμενων διαθεσίμων σε μετρητά ή παρόμοια μορφή δίνει στις ΑΕΕΑΠ διευρυμένες 

δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους. 

Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα των Εταιρειών 

Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία. Το ισχύον φορολογικό πλαίσιο προβλέπει την απαλλαγή 

τους από σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις (φόρος εισοδήματος 35%, συμπληρωματικός 

φόρος μισθωμάτων 3%, φόρος αγοράς ακινήτων 11%, ΦΜΑΠ κ.ά.), καθώς επίσης και την 

απαλλαγή της από τη διενέργεια αποσβέσεων για τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου επενδύσεών 

της. Η φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών περιορίζεται µόνο στο 0,3% επί της αξίας της 

περιουσίας τους. Σε αντάλλαγμα, οι ΕΕΑΠ είναι υποχρεωμένες να διανείμουν ποσοστό από 

80% έως 95% των ετήσιων κερδών τους στους μετόχους τους υπό τη μορφή μερίσματος. 

Στα επόμενα χρόνια και µε την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα 

και ασάφειες που παρουσιάζει ο σχετικός νόμος, ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων και των 

εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά και να 

αποτελέσει μία σημαντική εναλλακτική μορφή επένδυσης. Με δεδομένο δε το ενδιαφέρον 

που θα επιδείξουν για τη δημιουργία ανάλογων εταιρειών μεγάλοι χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν σήμερα τεράστια ακίνητη περιουσία, είναι 

προφανές ότι η ανάπτυξη των ΕΕΑΠ θα δημιουργήσει τον κύριο κορμό θεσμικών επενδυτών 

ακινήτων στην Ελλάδα και θα πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη της κτηματαγοράς. 
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Επίσης, λόγω της μεταβολής του φορολογικού πλαισίου στις συμβάσεις sale & lease 

back, οι εν λόγω τοποθετήσεις κεφαλαίων, σε αρκετές περιπτώσεις, αποτελούν 

επικρατέστερη λύση. 

 

4.5 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Παρά την ανάδειξη της οργανωμένης αγοράς, το ελληνικό «real estate» δεν 

παρουσιάζει την άνθηση που θα περίμενε κανείς. Το στοκ από εμπορικά κέντρα είναι περίπου 

αντίστοιχο με εκείνο των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, ενώ υπάρχει έλλειψη από 

μεγάλους γραφειακούς χώρους πρώτης ποιότητας, κατάλληλους για πολυεθνικές και μεγάλες 

ελληνικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να εμποδίζεται από την ανυπαρξία 

Κτηματολογίου ή Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, καθώς και από τις χρονοβόρες διαδικασίες 

χωροθέτησης και αδειοδότησης. Ακόμη και ελληνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να στρέφουν 

την προσοχή τους στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ν.Α. Ευρώπης επειδή, 

όπως υποστηρίζουν, η γη είναι φτηνότερη και οι χωροταξικές εγκρίσεις δίνονται 

γρηγορότερα. Έχουν συσταθεί τουλάχιστον έξι εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων ακίνητης 

περιουσίας, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ - επενδυτικό δυναμικό 

σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστεί και η μόχλευση. Μεγάλο μέρος αυτού του ποσού 

θα διοχετευθεί στο εξωτερικό, επειδή οι διαδικασίες στην Ελλάδα είναι χρονοβόρες. 

Η κρίση που χτύπησε φέτος το καλοκαίρι την αμερικανική αγορά ενυπόθηκων δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης απορρόφησε μεγάλο μέρος της υπερβάλλουσας ρευστότητας, καθώς 

οι τράπεζες υποχρεώνονται να διαγράψουν μεγάλο μέρος των επενδύσεών τους σε 

παράγωγα μέσα και διστάζουν, πλέον, να χορηγήσουν δάνεια που δεν συνοδεύονται από 

πλήρη εξασφάλιση –τουλάχιστον προς το παρόν. Έτσι εκφράζονται φόβοι ότι η Ελλάδα ίσως 

έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που της δόθηκε, για να ανέβει στο τρένο της ανάπτυξης 

ακινήτων.  

 

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η οποία επισφράγισε μία από τις 

μεγαλύτερες μεταπολεμικές επιτυχίες της χώρας μας, σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς 

περιόδου όπου η ανάπτυξη εδραζόταν στους εσωστρεφείς προσανατολισμούς του ελληνικού 

κράτους. Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η επιτυχία προϋποθέτει και απαιτεί πιο 

εξωστρεφή προσέγγιση. Απαιτεί, αφ' ενός, τη διαμόρφωση εσωτερικού περιβάλλοντος όπου 

παράγονται ελκυστικά - ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και προσελκύονται ξένα 

κεφάλαια, αφ' ετέρου δε, τη μεθοδική δημιουργία δικτύων πρόσβασης και διείσδυσης στις 
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ξένες αγορές για τη διασφάλιση της εξαγωγής και διανομής των εν λόγω προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Η εσωστρεφής ανάπτυξη είχε ως πυλώνες τα ευρωπαϊκά «πακέτα» στήριξης των 

δεκαετιών του '80 και του '90, την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1996 και 

μετά, καθώς και την κατασκευαστική έκρηξη που έλαβε χώρα την περίοδο αυτή. Κοινός 

παρονομαστής των παραπάνω ήταν τόσο ο διεθνής όσο και ο εσωτερικός δανεισμός. Παρ' 

όλα αυτά, χάρη στους παραπάνω πυλώνες, συντηρήθηκε το θετικό πρόσημο στο ρυθμό 

ανάπτυξης της χώρας, τη δεκαετίας του '90, που συνέπεσε με την έντονη ανάπτυξη των 

οικονομιών των «δυτικών» κοινωνιών. Αδιαμφισβήτητα, ο ρυθμός ανάπτυξης εντάθηκε μετά 

την είσοδό της Ελλάδας στην ΟΝΕ, καθώς και στη διάρκεια της τελικής ευθείας πριν από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ο εσωτερικός προσανατολισμός της χώρας ενείχε δύο σημαντικές αδυναμίες. Αφ' ενός 

ήταν εξ ορισμού βραχυπρόθεσμος ή, στην πιο αισιόδοξη ανάγνωση, μεσοπρόθεσμος. Τα 

«πακέτα» στήριξης κάποτε θα μειώνονταν ή και θα τελείωναν, οι Ολυμπιακοί είχαν ακόμα 

σαφέστερη ημερομηνία λήξεως και η συνδεδεμένη με αυτές τις δύο παραμέτρους 

κατασκευαστική έκρηξη θα επανερχόταν σύντομα σε πιο λογικούς ρυθμούς. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο εξωστρεφής προσανατολισμός των ελληνικών 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων, και ειδικά προς τις βαλκανικές χώρες, φαντάζει ως 

μονόδρομος.  

Στα πλαίσια αυτής της λογικής και αναφερόμενος στην προοπτική ανάπτυξης του 

κλάδου στο εξωτερικό, ο γ.γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, σημείωσε ότι « πεδίο ανάπτυξης για τον 

ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, και συγκεκριμένα στα 

Βαλκάνια, με έμφαση: στις βαλκανικές χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε., όπου τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια θα επιτρέψουν την υλοποίηση σημαντικών έργων, στη Μαύρη Θάλασσα, 

όπου υπάρχουν εξίσου σημαντικές προοπτικές για μεγάλα κατασκευαστικά έργα (π.χ., η 

δακτύλιος της Μαύρης Θάλασσας), αλλά και για ενεργειακά έργα, στη Μέση Ανατολή, τη 

Βόρεια Αφρική και σε επιλεγμένες χώρες της Yποσαχάρειας Αφρικής, λαμβάνοντας ως 

δεδομένα ότι οι χώρες αυτές θα διατηρήσουν ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη 

διάρκεια της κρίσης» (13ο Συνέδριο ΄΄Μεγάλα Κατασκευαστικά Έργα΄΄, Αθήνα, 27/11/2008). 
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5.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

Το τελευταίο διάστημα σχεδόν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν προβεί σε 

κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων τους εκτός συνόρων. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΚ 

(Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών), οι χώρες της Βαλκανικής προσφέρουν για τον κλάδο 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού, πέραν της γειτνίασης, υπάρχει και πολιτισμική 

συνάφεια. Επιπρόσθετα, οι χώρες της Βαλκανικής, Βουλγαρία και Ρουμανία οι οποίες 

εμφανίζουν μεγάλες ανάγκες σε υποδομές, , με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

(EE), χρηματοδοτούνται από την EE και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς. 

Τα ελληνικά fund, αλλά και εγχώριες εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, 

ετείνουν τη δραστηριοποίησή τους στις αγορές real-estate των Βαλκανίων, επενδύοντας στη 

δημιουργία και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, οικιστικών project και γραφειακών 

συγκροτημάτων.  

Μόνο τα fund ελληνικών συμφερόντων έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 

επενδυτικές τοποθετήσεις στο βαλκανικό real-estate, που υπερβαίνουν το 1,5 δισ. ευρώ.  

Παράλληλα ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εξαγοράζουν και εταιρείες από 

γειτονικές χώρες, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκια ακινήτων μεγάλης αξίας, τα οποία 

προσφέρουν υψηλές αποδόσεις.  

Οι ελληνικές επενδύσεις real-estate «προτιμούν» περισσότερο τις αγορές της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και δευτερευόντως τη Σερβία. 

Στη Ρουμανία εκτιμάται ότι το 50% των περσινών αγοραπωλησιών ακινήτων 

πραγματοποιήθηκε από ξένους επενδυτές, στους οποίους σημαντική θέση κατέχουν οι 

Έλληνες, οι οποίοι «πρωταγωνιστούν» μαζί με τους Ισπανούς, Βρετανούς, κ.ά.. 

Η ρουμανική αγορά υπολογίζεται ότι έχει έλλειμμα περίπου επτακοσίων χιλιάδων έως 

ένα εκατομμύριο καινούργιων κατοικιών, οι οποίες αναμένεται να ανεγερθούν τα επόμενα 

χρόνια διανοίγοντας σημαντικές προοπτικές για real-estate funds και κατασκευαστικές 

εταιρείες. 

Ωστόσο, η οικονομία της Ρουμανίας θεωρείται ίσως η πιο ευάλωτη στους κραδασμούς 

που επιφέρει η παγκόσμια κρίση στην περιοχή των Βαλκανίων. Η ανάπτυξη της χώρας θα 

κυμανθεί στο 1,8% το 2009, έναντι 7,5% το 2008. 

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, γεγονός που κατατάσσει το δημόσιο χρέος της στη διαβάθμιση 

χαμηλής φερεγγυότητας, ενώ φέρνει τη χώρα στο χαμηλότερο επίπεδο αξιολόγησης ανάμεσα 

στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Το διογκωμένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το δημοσιονομικό έλλειμμα 

παραμένουν οι πληγές της ρουμανικής οικονομίας. Το τοπικό νόμισμα, λέι, θα συνεχίσει να 

δέχεται πιέσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις ρουμάνων οικονομολόγων, εξαιτίας της αυξημένης 

αποστροφής κινδύνου των επενδυτών για τις αναδυόμενες αγορές. 

Η ρουμανική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη δανείου 1 δισ. ευρώ από 

την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. 

Παρά τις δυσκολίες και τους ισχυρούς κραδασμούς που θα δεχθεί, η αγορά της 

Ρουμανίας υπολογίζεται ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, κυρίως για 

τις κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς μέχρι το 2013 αναμένεται να κατασκευαστούν 

εκατοντάδες χιλιόμετρα οδικών αξόνων. Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών θα ξεπεράσει 

τα 13 δισ. Ευρώ. 

Η βουλγαρική αγορά είναι περίπου τρεις φορές μικρότερη από τη ρουμανική, αλλά 

καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της γείτονος η άνοδος των τιμών το 2007 ανήλθε σε περίπου 29%.  

Στις νέες επενδύσεις στη Βουλγαρία πρωτοστατεί η Σόφια και έπονται η Βάρνα και το 

Μπουργκάς, ενώ για το 2008 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα άνοδο των τιμών κατά 15%. 

Στο «χάρτη» των ελληνικών επενδύσεων στα ακίνητα των Βαλκανίων ήρθε να προστεθεί 

πρόσφατα ένα νέο επενδυτικό fund ελληνικών συμφερόντων με συνολικό ύψος-στόχο τα 

150 εκατ. ευρώ, που προσέλκυσε και τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD). 

Η οικονομική ανάπτυξη στη Βουλγαρία ανήλθε στο 6,5% το 2008, διατηρώντας τους 

υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων χρόνων. Το 2009 όμως αναμένεται να κυμανθεί γύρω 

στο 3%. Ο μέσος πληθωρισμός αντίστοιχα θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω από το 12,5% στο 

6,9% το 2009. Η βουλγαρική κυβέρνηση ήδη έχει ανακοινώσει δημοσιονομικά μέτρα 

στήριξης της οικονομίας. 

Η Αλβανία φαίνεται να αντιμετωπίζει τα μικρότερα προβλήματα. Σχεδόν 822 εκατ. 

ευρώ (20% του προϋπολογισμού) προβλέπεται να διατεθεί σε επενδύσεις για την κατασκευή 

εθνικών και τοπικών αυτοκινητοδρόμων. 

Το 2009 είναι έτος εκλογών και η κυβέρνηση προσπαθεί να επιταχύνει την υλοποίηση 

των αναπτυξιακών έργων και κυρίως αυτών που αφορούν τις υποδομές. Τα πρώτα σημάδια 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχουν αρχίσει πάντως να εμφανίζονται και στην Αλβανία. 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2008, μειώθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές και η αγοραστική δύναμη 

έπεσε σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, 

το οποίο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής, τον Οκτώβριο έφθασε τα 33 
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δισεκατομμύρια λεκ (περίπου 27 εκατ. ευρώ) και τον Νοέμβριο στα 30 δισ. λεκ (24,4 εκατ. 

ευρώ).  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αλβανών οικονομολόγων, η μείωση αυτή των εξαγωγών και της 

αγοραστικής δύναμης των πολιτών θα οδηγήσει στη μείωση του ρυθμού της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας, που αναμένεται, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να είναι 

6%. 

Όσον αφορά τη FYROM (πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας), η 

κυβέρνηση επιμένει ότι η οικονομία της χώρας δεν βρίσκεται σε ύφεση. Διαφωνούν μαζί της 

οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, που προβλέπουν ότι οι αυξημένες τιμές εισαγόμενης ενέργειας, 

η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και η μείωση των τιμών των μετάλλων και της ζήτησής 

τους για εξαγωγή θα οδηγήσει στη δραματική επιδείνωση του τρέχοντος ελλείμματος, το 

οποίο από 7,1% του ΑΕΠ θα φτάσει περίπου το 15%. 

Η μειωμένη δυνατότητα εξωτερικής χρηματοδότησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε 

μικρότερη ανάπτυξη και πιέσεις στην τιμή του δηναρίου σε σχέση με το ευρώ. Σε μια 

προσπάθεια να προστατεύσει την τοπική οικονομία από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η 

κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε δέκα νέα μέτρα συνολικού κόστους 330 εκατ. ευρώ. 

Συνοπτικά οι αρχές σκοπεύουν να χρεώνουν μόνο φόρους για κέρδη σε μερίσματα, ενώ θα 

μειωθούν οι δασμοί για υλικά που εισάγονται από βιομηχανίες. Παράλληλα η κυβέρνηση θα 

διαγράψει τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων εντός τεσσάρων ετών. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο κατασκευαστικός κλάδος, υπήρξε πάντοτε στενά συνδεδεμένος με την οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας και η επίδρασή του στη διαμόρφωση των τάσεων και των εξελίξεων των 

μεγεθών της ελληνικής οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη, αν αναλογιστεί κανείς την ροή 

χρηματικών κονδυλίων από τα ΚΠΣ Α’ και Β’, για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Οι 

εκταμιεύσεις του Γ' ΚΠΣ  και η ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004, αφενός καθιέρωσαν τον 

κλάδο σαν τον σημαντικότερο αναπτυξιακό παράγοντα της χώρας. 

Η μείωση των δημόσιων επενδύσεων που προωθείται, σε συνδυασμό με τις 

καθυστερήσεις πληρωμών για τα εκτελεσμένα δημόσια έργα, φέρνουν σε δεινή θέση τον 

κατασκευαστικό κλάδο. Ο περιορισμός των έργων προς εκτέλεση σε συνδυασμό με την 

απροθυμία των τραπεζών να παράσχουν χρηματοδότηση, έχει επιδεινώσει την κατάσταση, με 

αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις να οδηγούνται σε αδιέξοδο. 

Ωστόσο, διέξοδο για τον κλάδο μπορεί να αποτελέσει η εκτέλεση των έργων, αξίας 

μέχρι 200 εκατ. ευρώ, ως ΣΔΙΤ που θα εκτελεστούν με βάση το νόμο 3389/2005. Ο νέος 

θεσμός εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα λειτουργώντας 
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υποστηρικτικά και παρέχοντας μια συμπληρωματική μέθοδο εκτέλεσης έργων παράλληλα μα 

τον κλασικό τρόπο εκτέλεσης δημοσίων έργων. Παράλληλα η θεσμοθέτηση των ΣΔΙΤ 

αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 

εξελίξεις που με τη σειρά τους εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην διατήρηση 

υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε νομοθετικό επίπεδο 

επήλθε µε την ψήφιση του Ν.2773/1999. Ωστόσο, είναι μεγάλη η απόσταση που πρέπει να 

διανυθεί μέχρι την ουσιαστική απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία εμφανίζει 

ακόμα μονοπωλιακό χαρακτήρα. Η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 3468/2006, µε κύρια 

χαρακτηριστικά την προσπάθεια μείωσης της χρονικής διάρκειας και απλοποίησης των 

διαδικασιών αδειοδότησης /λειτουργίας, την ουσιαστικότερη στήριξη σε επίπεδο τιμών 

πώλησης παραγόμενης ενέργειας και ιδιαίτερα αυτή των φωτοβολταϊκών μονάδων 

παραγωγής, τη διαμόρφωση φορέων προώθησης ανάπτυξης του κλάδου καθώς και η 

αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από υψηλό αιολικό δυναμικό, αποτελούν θετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση σε ότι 

αφορά την επίτευξη των στόχων για το 2010 σύμφωνα µε την «3η Εθνική Έκθεση για το 

Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010» του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Το τελευταίο διάστημα σχεδόν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν προβεί σε 

κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων τους εκτός συνόρων. Ευκαιρία αποτελούν χώρες 

της Βαλκανικής όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, χώρες με μεγάλες ανάγκες σε υποδομές, 

οι οποίες λόγω της πρόσφατης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούνται από την 

EE και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς. 

Τα ελληνικά fund, αλλά και εγχώριες εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, 

εντείνουν τη δραστηριοποίησή τους στις αγορές real-estate των Βαλκανίων, επενδύοντας στη 

δημιουργία και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, οικιστικών project και γραφειακών 

συγκροτημάτων. 

 

 

 

 

 

 
. 
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