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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στην εν λόγω διπλωµατική εργασία µε τίτλο: «Η οικονοµική διάρθρωση του 

κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα», εξετάζονται τόσο οι εξελίξεις που 

διαδραµατίζονται στο κατασκευαστικό κλάδο, όσο και οι κυριότεροι παράγοντες που 

συνέβαλλαν στην πορεία των εξελίξεων αυτών. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

κατασκευαστικού κλάδου, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί, γίνεται µια 

σύντοµη περιγραφή των ∆ηµοσίων Έργων, ως εργαλεία υλοποίησης του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων αλλά και ως το κυριότερο πεδίο δράσης των εταιριών του 

κλάδου. 

 Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται στοιχεία που περιγράφουν 

αναλυτικά τη διάρθρωση του κλάδου και αναφέρονται στην κατασκευαστική εµπειρία 

των τεχνικών εταιριών, στα οικονοµικά µεγέθη τους, στο πλήθος των εργαζόµενων που 

απασχολούν, στην νοµική τους µορφή, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται στοιχεία 

για µερικές από τις µεγαλύτερες ελληνικές τεχνικές εταιρίες καθώς και για κάποιες από 

αυτές που έχουν επεκτείνει τη δράση τους διεθνώς. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που περιγράφουν την εξέλιξη της 

διάρθρωσης των κατασκευαστικών εταιριών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα 

ετών. Για τα έτη αυτά αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των 

εταιριών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, το ποσοστό συµµετοχής των 

κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π., τα ποσοστά συµµετοχής του κλάδου στην συνολική 

απασχόληση καθώς και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τις µεγαλύτερες τεχνικές 

εταιρίες. 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στη διάρθρωση 

του κλάδου. Κάποιοι από αυτούς είναι: η υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
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Επενδύσεων, η διαδικασία επιλογής του αναδόχου στις δηµοπρασίες ∆ηµοσίων Έργων 

και  το νοµοθετικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων αυτών. 

 Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη S.W.O.T. ανάλυση του κλάδου, όπου 

εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του, καθώς και οι ευκαιρίες και οι 

απειλές που εµφανίζονται κάτω από το πρίσµα της τρέχουσας οικονοµική συγκυρίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τη χρονική περίοδο που γράφεται η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, 

διαδραµατίζονται κρίσιµες εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο που πλήττουν σοβαρά την 

εγχώρια οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα στο τέλος του έτους 2009, η Ελλάδα εισέρχεται 

σε σοβαρή δηµοσιονοµική κρίση που εξελίσσεται σε κρίση αξιοπιστίας των κρατικών 

οµολόγων. Μετά την δανειοδότηση από τις χώρες της Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ. και την 

υπογραφή του Μνηµονίου  Συνεργασίας, εξακολουθεί να θεωρείται ευάλωτη 

οικονοµικά και συζητούνται σενάρια αναδιάρθρωσης των χρεών της. Σύµφωνα µε 

επιταγές του Μνηµονίου, επιβάλλονται στην Ελλάδα διαρθρωτικές µεταβολές στις 

συνθήκες λειτουργίας του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα καθώς και περιστολές κάθε 

είδους δηµόσιας δαπάνης. Στα πλαίσια του προαναφερθέντος Μνηµονίου 

περικόπτονται δραστικά κονδύλια που αφορούν την µελέτη, δηµοπράτηση  και 

κατασκευή δηµόσιων κοινωφελών έργων.   

Ο κύριος σκοπός της κατασκευής δηµοσίων κοινωφελών  έργων, είναι η 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς επίσης, η αύξηση της 

απασχόλησης και διοχέτευση χρηµατικής ρευστότητας σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. 

Πέρα από αυτό, τα δηµόσια έργα αποτελούν πρωταρχική και απαραίτητη προϋπόθεση 

για περαιτέρω κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη.  

Ο κατασκευαστικός κλάδος που ασχολείται µε την κατασκευή δηµοσίων έργων 

περιλαµβάνει λίγες µεγάλες τεχνικές εταιρίες µε υψηλούς κύκλους εργασιών και 

πολυάριθµες µικρότερες κατασκευαστικές εταιρίες. Οι συνθήκες δηµοσιονοµικής 

κρίσης που επικρατούν πλέον στην ελληνική πραγµατικότητα, βαρύνουν το ήδη 

δυσµενές διεθνές επενδυτικό κλίµα συµπαρασύροντας τις κατασκευαστικές (µικρές και 

µεγάλες)  σε τροχιά παρακµής και διάλυσης.  
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Στο κείµενο που ακολουθεί, θα γίνει ανάλυση της διάρθρωσης του 

κατασκευαστικού κλάδου, περιγραφή της εξέλιξής του διαχρονικά καθώς και των 

προσδιοριστικών παραγόντων που συνέβαλλαν στην εξέλιξη αυτή. 
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2.   ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

 

Ως δηµόσια έργα ορίζονται  τα έργα υποδοµής που καλύπτουν βασικές ανάγκες 

του κοινωνικού συνόλου µιας χώρας, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και 

γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δηµόσια έργα 

εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας 

και υλοποιούν επιλογές του δηµόσιου προγραµµατισµού (ICAP, 2008). 

Από τεχνική άποψη, δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς του 

δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος ή τον 

υποθαλάσσιο χώρο, όπως τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. Ως έργο, σύµφωνα 

µε τη νοµοθεσία, εννοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή 

συντήρηση και κάθε ερευνητική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση ή  επέµβαση.  

Για την εκτέλεση ενός δηµοσίου έργου, ακολουθούνται κατά σειρά τα επόµενα 

στάδια:  

1. Ο προγραµµατισµός του έργου από τον «Κύριο του έργου».  

2. Η ανάθεση της µελέτης σε µελετητές δηµοσίων έργων.  

3. Η εκπόνηση της µελέτης (προκαταρκτική µελέτη, προµελέτη, οριστική µελέτη, 

µελέτη εφαρµογής).  

4. Η δηµοπράτηση του έργου και η ανάδειξη του Αναδόχου.  

5. Η ανάθεση της εργολαβίας στον Ανάδοχο του έργου.  

6. Η κατασκευή του έργου από τον εγκεκριµένο Ανάδοχο.  

7. Η επίβλεψη της κατασκευής, η παράδοση και παραλαβή και η λειτουργία του 

έργου από τον Εργοδότη.  

Οι φορείς ή τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε ένα δηµόσιο έργο, όπως ορίζονται 

βάσει του νόµου 3669/2008 , είναι συνοπτικά οι εξής:  
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α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή 

κατασκευάζεται το έργο. 

β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει 

την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 

γ) «Προϊσταµένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή 

όργανο του φορέα κατασκευής του έργου, που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως 

αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου 

αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα. 

δ) «∆ιευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική 

υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, που είναι αρµόδια για την 

παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

ε) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του 

έργου, το οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει ο Κώδικας αυτός και  

στ) «Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην 

οποία έχει ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου. 
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3.  Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ  

 

Κατασκευαστική – Εργοληπτική  επιχείρηση δηµοσίων έργων, θεωρείται 

σύµφωνα µε το ν. 3669/2008, κάθε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση (σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), ενώ παράλληλα τα τεχνικά (διπλωµατούχα) στελέχη που την 

απαρτίζουν είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.). 

Όπως φαίνεται σε επίσηµα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσµος Ανωνύµων, 

Περιορισµένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (γνωστός και ως 

Σ.Α.Τ.Ε.), ο κλάδος των δηµοσίων έργων δοκιµάζει στις αρχές του 2011 τις χειρότερες 

επιδόσεις των τελευταίων δώδεκα ετών, καθώς έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δυσµενές 

κλίµα, το οποίο παρουσιάζει όλο και περισσότερα σηµάδια επιδείνωσης (Σ.Α.Τ.Ε., 

2011). 

Ακολουθούν στοιχεία που περιγράφουν αναλυτικά τη διάρθρωση του εγχώριου 

κατασκευαστικού κλάδου και αναφέρονται πιο συγκεκριµένα στην κατασκευαστική 

εµπειρία των εταιριών του κλάδου, στα οικονοµικά µεγέθη, στο πλήθος των 

εργαζόµενων που απασχολούν, στην νοµική τους µορφή, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου 

δίνονται λεπτοµερή στοιχεία για µερικές από τις µεγαλύτερες ελληνικές τεχνικές 

εταιρίες 7ης τάξης που αναλαµβάνουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων καθώς και για 

κάποιες από τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν επεκτείνει τη δράση 

τους διεθνώς. 

• Βασικό στοιχείο του κατασκευαστικού κλάδου των δηµοσίων έργων είναι η 

διάκριση και η κατανοµή των τεχνικών εταιριών στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).  

Είναι γνωστό ότι, το Μ.Ε.ΕΠ. έχει θεσµοθετηθεί από την Πολιτεία, ώστε να 

εξασφαλίζεται η τεχνική, οικονοµική και πιστοληπτική ικανότητα κάθε εργοληπτικής 



 12

επιχείρησης δηµοσίων έργων. Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. , όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο ν. 3669/2008, γίνεται µε αίτησή τους και προϋποθέτει τον 

επιστάµενο έλεγχο συγκεκριµένων στοιχείων της εταιρίας. Ορισµένα από αυτά είναι: οι 

οικονοµικές καταστάσεις χρήσης των τριών τελευταίων ετών, τα τιµολόγια έργων όλων 

των κατηγοριών, κάποια δικαιολογητικά πιστοποίησης πάγιων στοιχείων της εταιρίας 

καθώς και στοιχεία του Μ.Ε.Κ. των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν την εταιρία. 

Το Μ.Ε.Κ. είναι συντοµογραφία του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών το οποίο 

πιστοποιεί την  κατασκευαστική εµπειρία των επιµέρους διπλωµατούχων τεχνικών και 

έχει τέσσερις (4) διαβαθµίσεις: Α’, Β’ , Γ’, ∆’. 

Πολύ περισσότερες είναι οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. των εταιριών, οι οποίες  

ορίζονται σε επτά (1η,2η,3η,4η,5η,6η,7η) και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές 

τάξεις (Α1, Α2) για µικρές επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο έµπειρη είναι µια τεχνική 

εταιρία, σε τόσο υψηλότερη τάξη κατά Μ.Ε.ΕΠ. ανήκει. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε µία η περισσότερες από τις εξής βασικές 

κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, 

λιµενικών, βιοµηχανικών και ενεργειακών. 

Το ∆εκέµβριο του 2010 σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου 

ΥΠΟΜΕ∆Ι, η κατανοµή των τεχνικών εταιριών στις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. (από την 3η 

έως και την 7η) είναι αυτή που φαίνεται στον Πίνακα 1 και γραφικά στο Σχήµα 1: 

Πίνακας 1 

Κατανοµή εγγεγραµµένων εταιριών στο Μ.Ε.ΕΠ. ανάλογα µε την τάξη του  

εργοληπτικού πτυχίου τους  (7η-3η Τάξη) 

 7η 6η 5η 4η 3η 

∆ΕΚ. 2010 9 38 57 148 321 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (7η-3η Τάξη) : 573 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε.-ΥΠΟΜΕ∆Ι 
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• Στοιχεία που συγκεντρώνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία περιγράφουν τη 

συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. όλης της χώρας , 

κάτι που από µόνο του αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης του κλάδου. Ακολουθεί ο 

Πίνακας 2 µε τα αντίστοιχα δεδοµένα. 

Πίνακας 2 

Συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. (2009) 

 2009 (εκ. €) ΠΟΣΟΣΤΟ 

Κατασκευές 9.380 4,00 % 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 235.017 100,00% 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

• Άλλο σηµαντικό στοιχείο του κατασκευαστικού κλάδου, είναι η συµβολή του  

στη διαµόρφωση της Περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς ενισχύει την οικονοµική και 

δηµογραφική ισορροπία φθινουσών περιοχών της χώρας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των 

ΣΧΗΜΑ 1 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Μ.Ε.ΕΠ.  ΑΠΟ 7η-3η ΤΑΞΗ  (∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010) 

2% 7%

10% 

26%
55%

7η ΤΑΞΗ
6η ΤΑΞΗ
5η ΤΑΞΗ
4η ΤΑΞΗ
3η ΤΑΞΗ
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Περιφερειακών Εθνικών Λογαριασµών, σε ορισµένες περιοχές της χώρας η συµµετοχή 

των κατασκευών στην διαµόρφωση του τοπικού Α.Ε.Π. τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

 Ακολουθεί ο Πίνακας 3 στον οποίο αναφέρεται το ποσοστό του Α.Ε.Π. που 

διαµορφώνεται από τον κλάδο των κατασκευών σε κάθε περιοχή της Ελληνικής 

Περιφέρειας: 

Πίνακας 3 

Συµµετοχή % των Κατασκευών στο Α.Ε.Π. της Ελληνικής Περιφέρειας (2006) 

Περιοχές Αττική  Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Στερεά 

Ελλάδα 

Βόρειο 

Αιγαίο 

Νότιο 

Αιγαίο 

Συνολικά 

Ποσοστό 

Α.Ε.Π.  

3,3 % 10,6 % 8,7 % 12,0 % 11,9 % 9,4 % 8,4 % 6,6 % 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε.-ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

• Βασικό στοιχείο της διάρθρωσης του κατασκευαστικού κλάδου είναι η συµµετοχή 

του στα µεγέθη της συνολικής απασχόλησης των εργαζοµένων της χώρας. Μετά την 

ανάγνωση των στοιχείων που τακτικά δηµοσιοποιεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ. διαπιστώνεται ότι 

στον εν λόγω κλάδο απασχολείται το 7,3 % του συνολικού εργατικού δυναµικού της 

χώρας, µέτρηση που αφορά το έτος 2010. Σε απόλυτα στοιχεία αυτό το ποσοστό 

µεταφράζεται σε 319,4 χιλιάδες εργαζόµενους. Φυσικά τα εν λόγω στοιχεία 

αναφέρονται στην απασχόληση βάσει επίσηµων στοιχείων, συνεπώς δεν 

περιλαµβάνεται η λεγόµενη «µαύρη» - αδήλωτη εργασία, δηλαδή εργασία για την 

οποία δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη.  

• Σηµαντικότατο στοιχείο βιωσιµότητας των τεχνικών εταιριών είναι 

συγκεκριµένα στοιχεία που προκύπτουν µέσω της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 

στοιχείων ισολογισµών τεχνικών εταιριών που ανήκουν από την 3η έως και την 7η τάξη 

για το έτος  2009, που έχουν εκπονηθεί από τον Σ.Α.Τ.Ε. και συνοψίζονται στα εξής 

(Σ.Α.Τ.Ε., 2011) : 
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1) Το ποσοστό των τεχνικών εργοληπτικών εταιριών που εµφάνισαν ζηµιές το έτος 

2009 ανέρχονται στο 17,2% του συνόλου, δηλαδή οι 101 από τις 594 ήταν 

ζηµιογόνες. 

2) Το µέγεθος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων τους ανέρχεται σε 8,4 εκ. € και 

το µέγεθος των µεσοπρόθεσµων υποχρεώσεων τους ανέρχεται σε 2,4 εκ. €, 

όπως αναφέρεται στην Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων του Σ.Α.Τ.Ε. 

(Φεβρουάριος 2011). 

3) Ο µέσος κύκλος εργασιών των τεχνικών εταιριών που ανήκουν στις  

προαναφερθείσες τάξεις ανέρχεται σε 12,1 εκ. €. το έτος 2009. 

4) Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές καταρτίζεται λόγω της ανάγκης που  

προέκυψε µετά την συνθήκη για την ΟΝΕ για ταχεία διάθεση αξιόπιστων 

στατιστικών στοιχείων που να επιτρέπουν την ανάλυση της οικονοµικής 

εξέλιξης κάθε κράτους µέλους στο πλαίσιο άσκησης της οικονοµικής πολιτικής 

της Ε.Ε. Στόχος του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές είναι η µέτρηση των 

αλλαγών στον όγκο της παραγωγής των κατασκευών σε σύντοµα και τακτικά 

διαστήµατα. Ο δείκτης παραµένει ένα µέσο µέτρησης της τάσης όγκου της 

προστιθέµενης αξίας σε τιµές κόστους συντελεστών σε µια δεδοµένη περίοδο 

αναφοράς. Κατά το γ’ τρίµηνο του 2010 η τιµή του ∆είκτη Παραγωγής στις 

Κατασκευές λαµβάνει την τιµή: 65.  

5) Ένας άλλος δείκτης που σχετίζεται µε τη δηµόσια κατασκευαστική 

δραστηριότητα, είναι ο ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού , που 

περιλαµβάνει το κόστος κατασκευής οδών αεροδροµίων, γεφυρών, υπόγειων 

διαβάσεων, επικοινωνιακών δικτύων, υδραυλικών και λιµενικών έργων. Ο εν 

λόγω δείκτης προκύπτει από έρευνα στις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες 

και αναφέρεται σε πραγµατοποιθείσα κατασκευαστική δραστηριότητα. Η 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοινώνει τον εν λόγω δείκτη από τον Ιούλιο του 2006 και 
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καλύπτει την περίοδο από το 2000 και µετά. Η τιµή του ∆είκτη Παραγωγής 

Έργων Πολιτικού Μηχανικού κατά το γ’ τρίµηνο του 2010 λαµβάνει την τιµή:  

98. 

• Σηµαντικό στοιχείο που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του εν λόγω  κλάδου είναι ο 

αριθµός και το ύψος των δηµοπρασιών που αφορούν έργα προϋπολογισµού άνω των 2 

εκ. € σε όλη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και το ύψος των δηµοπρασιών που 

αφορούν έργα άνω των 100 εκ. €. Από δεδοµένα που συγκεντρώνει ο Σ.Α.Τ.Ε. 

προκύπτει ότι το πλήθος των νέων δηµοπρασιών (µε προϋπολογισµό άνω των  2 εκ. €) 

που προκηρύχθηκαν το 2010, είναι 516 και ο συνολικός προϋπολογισµός αυτών είναι 

3,5 δις. €, ενώ ο µέσος προϋπολογισµός τους ανέρχεται σε 6,9 εκ. €, ενώ καµία από τις 

δηµοπρασίες του 2010 δεν αφορούσε έργο προϋπολογισµού άνω των 100 εκ. €.. 

• Αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω, πως κατανέµονται τα µερίδια της αγοράς 

δηµοσίων έργων στις τεχνικές εταιρίες ανά επιµέρους τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. βάσει 

στοιχείων του ICAP για το 2007. Συνεπώς θα εξεταστούν ξεχωριστά τα µερίδια της 

αγοράς κάθε τάξης ως εξής: 

1) Στον παρακάτω Πίνακα 4 και στο Σχήµα 2 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια 

της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 7ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό 

κύκλο εργασιών των εταιριών της τάξης αυτής. 

Πίνακας 4 

Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 7ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 7ης Τάξης (2007) 

Επωνυµία Μερίδια 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.  20,7 % 

J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. 18,8 % 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 18,2 % 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙ∆ΙΟ <10,2%  42,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 % 

ΠΗΓΗ: ICAP 



 17

 

Είναι ευδιάκριτο ότι τη µεγαλύτερη µερίδα σε αυτή την κατηγορία κατέχουν οι  

τρεις (3) πρώτες εταιρίες µε συνολικό µερίδιο αγοράς 57,7 % , σε σύνολο έντεκα (11) 

εταιριών. ∆ηλαδή το 57,7% του µεριδίου της αγοράς κατανέµεται στο 27% των 

εταιριών της συγκεκριµένης τάξης. 

2) Στον παρακάτω Πίνακα 5 και στο Σχήµα 3 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια 

της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 6ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό 

κύκλο εργασιών των εταιριών της τάξης αυτής. 

Πίνακας 5 

Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 6ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 6ης Τάξης (2007) 

Επωνυµία Μερίδια 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.  18,6 % 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 9,1 % 

Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 7,5 % 

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 4,7 % 

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. 4,6 % 

ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4,0 % 

ΣΧΗΜΑ 2 -  ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 7ΗΣ ΤΑΞΗΣ (2007) 

21%

19%

18%

42%

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. 
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3,9 % 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙ∆ΙΟ <3,3%  47,6 % 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 % 

ΠΗΓΗ: ICAP 

 

 

Είναι ευδιάκριτο ότι τη µεγαλύτερη µερίδα σε αυτή την κατηγορία κατέχουν οι  

επτά (7) πρώτες εταιρίες µε συνολικό µερίδιο αγοράς 52,4 %, σε σύνολο σαράντα πέντε 

(45) εταιριών. ∆ηλαδή το 52,4 % του µεριδίου της αγοράς κατανέµεται στο 15% των 

εταιριών της συγκεκριµένης τάξης. 

3) Στον παρακάτω Πίνακα 6 και στο Σχήµα 4 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια 

της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 5ης τάξης σε σχέση µε το συνολικό 

κύκλο εργασιών των εταιριών της τάξης αυτής. 

Πίνακας 6 

Μερίδια Τεχνικών Επιχειρήσεων 5ης Τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 5ης Τάξης (2007) 

Επωνυµία Μερίδια 

ΚΛΟΥΚΛΙΝΑΣ Ι. – ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.  8,6 % 

ΣΧΗΜΑ 3 - ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 6ης ΤΑΞΗΣ (2007) 

18%

9%

8%

5%

5%
4% 4%

47% 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
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ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. 5,8 % 

ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. 5,1 % 

ΤΕΟ∆ΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε. 4,6 % 

ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3,9 % 

ΕΡΚΑΤ Α.Ε. 3,7 % 

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. 3,7 % 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 3,3 % 

ΑΤΕΣΕ Α.Ε. 2,8 % 

ΝΤΙ-ΕΣ Α.Ε. 2,8 % 

ΕΚΜΕ Α.Ε. 2,8 % 

P & C DEVELOPMENT A.E. 2,6 % 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΡΙ∆ΙΟ <2,6%  49,9 % 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 % 

ΠΗΓΗ: ICAP 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 4 - ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5ης ΤΑΞΗΣ (2007) 

8%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%
3%

3%3% 

49%

ΚΛΟΥΚΛΙΝΑΣ Ι. – ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 
ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. 
ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. 
ΤΕΟ∆ΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε.
ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΕΡΚΑΤ Α.Ε. 
Τ.Ε.Σ. Α.Ε.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
ΑΤΕΣΕ Α.Ε. 
ΝΤΙ-ΕΣ Α.Ε.
ΕΚΜΕ Α.Ε. 
P & C DEVELOPMENT A.E. 
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
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Είναι ευδιάκριτο ότι τη µερίδα του λέοντος σε αυτή την κατηγορία κατέχουν οι  

δώδεκα (12) πρώτες εταιρίες µε συνολικό µερίδιο αγοράς 50,1 % , σε σύνολο εξήντα 

(60) εταιριών. ∆ηλαδή το 50,1 % του µεριδίου της αγοράς κατανέµεται στο 20% των 

εταιριών της συγκεκριµένης τάξης. 

4) Στον παρακάτω Πίνακα 7 και στο Σχήµα 5 αντίστοιχα παρατίθενται τα µερίδια 

της αγοράς που καταλαµβάνουν οι εταιρίες της 7ης , 6ης και 5ης τάξης σε σχέση µε το 

συνολικό κύκλο εργασιών των εταιριών αυτών των τάξεων. 

Πίνακας 7 

Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιριών της 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2007) 

Τάξη Πτυχίου 7η 6η 5η 

Σύνολο κύκλου εργασιών (εκ. € ) 2.024 1.340 629 

% Συµµετοχής 50,7 33,5 15,8 

ΣΥΝΟΛΟ : 3.993 εκ. € ή  100%  

ΠΗΓΗ: ICAP 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 5 - ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 7ης, 6ης & 5ης ΤΑΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ  
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ (2007) 

50%

34%

16%

7η
6η
5η
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Είναι ευδιάκριτο ότι το µεγαλύτερο από το µισό του κύκλου εργασιών του 

συνόλου των τριών τάξεων εταιριών του Μ.Ε.ΕΠ. απορροφάται από τις εταιρίες της 7ης 

τάξης. Βέβαια το γεγονός αυτό εν µέρει να οφείλεται στους υψηλούς προϋπολογισµούς 

των έργων που αναλαµβάνουν οι εταιρίες 7ης Τάξης, σε σχέση µε τις υπόλοιπες δύο 

Τάξεις. Με την ίδια έννοια και οι εταιρίες 6ης Τάξης αναλαµβάνουν βάσει νόµου, έργα 

υψηλότερου προϋπολογισµού από αυτές τις 5ης. Είναι σκόπιµο εδώ λοιπόν να 

παρατεθούν τα όρια προϋπολογισµού των έργων ανά κατηγορία Μ.Ε.ΕΠ. 

Με απόφαση του υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε αρ. ∆17α/08/35ΦΝ.430/8.4.2003: 

«Επανακαθορισµός ορίων προϋπολογισµού έργων τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν 

εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ.», τα σχετικά όρια για όλες τις 

κατηγορίες έργων είναι αυτά που παρατίθενται στον Πίνακα 8  ο οποίος ακολουθεί. 

Πίνακας 8 

Ανώτατα & κατώτατα όρια προϋπολογισµού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

Τάξη Μ.Ε.ΕΠ. Ανώτατα όρια 

Κατώτατα Όρια 

(Εκτός νοµού 

έδρας) 

Κατώτατα Όρια 

(Εντός νοµού 

έδρας) 

Α1 90.000 - - 

Κοινοπραξία εταιριών Α1 Τάξης 142.500 - - 

Α2 300.000 - - 

Κοινοπραξία εταιριών Α2 Τάξης 412.500 - - 

1η 750.000 - - 

Κοινοπραξία εταιριών 1ης Τάξης 937.500 - - 

2η 1.500.000 175.000 87.500 

Κοινοπραξία εταιριών 2ης Τάξης 2.062.500 175.000 87.500 

3η 3.750.000 500.000 250.000 

Κοινοπραξία εταιριών 3ης Τάξης 4.687.500 500.000 250.000 
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4η 7.500.000 1.400.000 700.000 

Κοινοπραξία εταιριών 4ης Τάξης 11.125.000 1.400.000 700.000 

5η 22.000.000 3.500.000 1.750.000 

Κοινοπραξία εταιριών 5ης Τάξης 27.500.000 3.500.000 1.750.000 

6η 44.000.000 10.500.000 5.250.000 

Κοινοπραξία εταιριών 6ης Τάξης 60.000.000 10.500.000 5.250.000 

7η - 35.000.000 35.000.000 

Πηγή: Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ. ∆17α/08/35ΦΝ.430/8.4.2003 

 

• ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 7ης Τάξης 

Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση κάποιων από τις µεγαλύτερες τεχνικές 

εταιρίες 7ης Τάξης που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό Χώρο (ICAP,2008). 

Α) ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

o Κύκλος εργασιών 2007 (€): 419.753.000 

o Προσωπικό :2.003 (στοιχεία ICAP DATABANK) 

o ∆ραστηριότητες: ∆ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

o Άλλα στοιχεία: Ιδρύθηκε το 1985 µε την επωνυµία Τρίγωνον ΑΕΒΤΕ. 

Προήλθε από µετατροπή σε ΑΕ της εταιρείας Τρίγωνων ΕΠΕ που προϋπήρχε 

από το 1977. Στις 22/08/2002 η τιτλούχος απορρόφησε την εταιρεία Τόλης, 

Χαρ., ΑΤΕΒΕ. Στις 12/01/2005 η τιτλούχος εισέφερε τον λατοµικό της κλάδο 

στην εταιρεία Ελληνικά Λατοµεία ΑΕ. Στις 15/12/2005 η τιτλούχος 

απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ και άλλαξε 

την επωνυµία της. Αποκλειστικός µέτοχος της τιτλούχου είναι η Ελληνική 

Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. η οποία µετά την διάσπαση της πρώην Άκτωρ ΑΤΕ, 

απορρόφησε τις µη κατασκευαστικές δραστηριότητες της Άκτωρ. Στις 

22/06/2007 η τιτλούχος απορρόφησε την εταιρεία Ελληνικά Μεταλλεία ΑΕ. 
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∆ιαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN 

ISO 9001 : 2000. Είναι κάτοχος πτυχίου 7ης τάξης.  

 

Β)   J&P ABAΞ 

o Κύκλος εργασιών 2007 (€): 381.239.091 

o Προσωπικό : Μόνιµο: 789 

 Εποχιακό: 606 

o ∆ραστηριότητες: ∆ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

o Γενικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε το 1986 µε την επωνυµία Άβαξ ΑΕ, ύστερα 

από συγχώνευση των ατοµικών επιχειρήσεων: Γεραρχάκης Νικόλας, 

Κουβαράς Κωνσταντίνος και Σγαρδέλης Αντώνιος, οι οποίες προϋπήρχαν από 

το 1970. Στις 28/06/2002 απορρόφησε τις εταιρείες J&P (Ελλάς) ΑΤΕ και 

ΕΤΕΚ ΑΕ. Στις 01/07/2002 η επωνυµία της άλλαξε από Άβαξ ΑΕ στη 

σηµερινή. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του οµίλου ανέρχεται περίπου 

σε €2,4 δισ. Η εταιρεία συµµετέχει σε πλήθος επιχειρήσεων (τεχνικών, 

κατασκευαστικών κλπ.), µε σηµαντικότερη τη συµµετοχή της, κατά 80,5% 

στην εταιρεία του κλάδου Αθηνά ΑΤΕ. ∆ιαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 

14001 και OSHAS 18001. ∆ιαθέτει πτυχίο 7ης τάξης. 

 

Γ)   ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 

o Κύκλος εργασιών 2007 (€): 368.320.00 

o Προσωπικό : Μόνιµο: 650 

o ∆ραστηριότητες: ∆ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

o Γενικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε το 1973. Στις 06/12/1996 απορρόφησε την 

επιχείρηση Αµβρακία ΑΤΕ. Στις 12/9/2002 απορρόφησε τις εταιρείες: Άλφα 

Τεχνική ΑΕ, Σκορδάλος ΑΕ και Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ. Επίσης, το 2002 
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απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο τεχνικών έργων των εταιρειών 

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΤΕ και ∆ιεκάτ ΑΤΕ. ∆ιαθέτει πτυχίο 7ηςτάξης. Οι 

µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. από το 1994. ∆ιαθέτει πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και14001. 

Σύµφωνα µε δελτίο τύπου της εταιρείας σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

εννεαµήνου του 2008, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραµµένων 

συµβάσεων του οµίλου ανερχόταν σε €155 εκατ. Επίσης, τον Ιούλιο του 2008 

ελήφθη απόφαση περί απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας 

και εισφοράς του στην εταιρεία Στροφύλι Α.Ε., η οποία όµως δεν έχει 

υλοποιηθεί. Ορισµένα υπό κατασκευή έργα στο τέλος του 2007 ήταν: 

- Κατασκευή της σήραγγας Αιγίου στο τµήµα Κιάτο – Αίγιο της 

σιδηροδροµική γραµµής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Πατρών, 

- Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανήλιου έως έξοδο 

σήραγγας  Μαλακασίου, 

- Κατασκευή Χωµατουργικών και τεχνικών Έργων για την γραµµή σύνδεσης 

του Λιµένα Ν. Ικονίου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, 

- Εκσυγχρονισµός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων ζωνών Α’ και Β’ 

Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, 

- Κατασκευή συγκροτήµατος σταθµού Θριασίου Πεδίου (Α’ Λειτουργική 

φάση), 

- Ανακαίνιση του οινοποιείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του κτήµατος 

Πόρτο Καρράς. 

 

∆)   ΤΕΡΝΑ ΑΕ 

o Κύκλος εργασιών 2007 (€): 205.712.000 

o Προσωπικό : 691 
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o ∆ραστηριότητες: ∆ηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. Παραγωγή ετοίµου 

σκυροδέµατος και ασφαλτοµίγµατος. Εξόρυξη αδρανών υλικών. 

o Γενικές πληροφορίες: Ιδρύθηκε το 1972 ύστερα από µετατροπή της ατοµικής 

επιχείρησης Περιστέρης Θεόδωρος. Στις 25/09/2002 απορρόφησε τις εξής 

εταιρείες: Ηνίοχος ΑΤΕ, Εργοδυναµική ΑΕ, ∆οµική Ανάπτυξη ΑΒΕΤΕ, 

Ψυκτική Ελλάδος ΑΕ, καθώς και τον κατασκευαστικό κλάδο της εταιρείας 

Γενική Εταιρεία Κατασκευών Γ.Ε.Κ ΑΕ. Οι µετοχές της διαπραγµατεύονται 

στο Χ.Α. από το 1994. ∆ιατηρεί εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης. ∆ιαθέτει 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9002. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Οµίλου στις 30/9/08 ανέρχεται σε 

περίπου €2.130 εκατ., ενώ το αντίστοιχο ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την Τέρνα 

ΑΕ ανέρχεται σε €1.890 εκατ. Ορισµένα από τα υπό κατασκευή έργα του 

οµίλου, σύµφωνα µε το δικτυακό τόπο της εταιρείας, είναι τα εξής: 

- Ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόµου και των χωµατουργικών και λοιπών 

έργων για την νέα Σιδηροδροµική Γραµµή Τιθορέας-Λιανοκλαδίου, τµήµα από 

τον Σ.Σ. Κάτω Τιθορέας (ΧΛΜ 0+000) έως ΧΛΜ 19+00. 

- Κατασκευή δηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και υπόγειου σταθµού 

αυτοκίνητων. 

- Κατασκευή ΒΙ. ΠΑ. Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

- Κατασκευή τµήµατος της ευρείας παράκαµψης Αγρινίου, τµήµα 

Αγγελόκαστρο  –Κουβαράς, 

- Ανακαίνιση σιδηροδροµικής γραµµής και Κατασκευή ηλεκτροκίνησης 

σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης στο τµήµα Πειραιά- Αθήνα/Τρείς Γέφυρες-

ΣΚΑ- Αχαρνές/ τρεις Γέφυρες – Άνω Λιόσια σύνθεση µε Σ.Γ.Υ.Τ. ΣΚΑ-

Κορίνθου. 
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• ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

Οι βαλκανικές χώρες αποτελούν το επίκεντρο των ελληνικών τεχνικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες ιδρύουν θυγατρικές εταιρείες µε στόχο τη διεκδίκηση και 

ανάληψη έργων. Μετά το έτος 2000, σχεδόν όλοι οι µεγάλοι ελληνικοί 

κατασκευαστικοί όµιλοι έχουν προβεί σε κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων στα 

βαλκάνια, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι χώρες αυτές στον 

κατασκευαστικό τοµέα. Οι χώρες της Βαλκανικής προσφέρουν για τον κλάδο 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αφού, πέραν της γειτνίασης, υπάρχει και πολιτισµική 

συνάφεια. Επιπρόσθετα, καθώς πολλές από αυτές έχουν προοπτική ένταξης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εµφανίζουν µεγάλες ανάγκες σε υποδοµές, οι οποίες 

χρηµατοδοτούνται ήδη από την E.E. Επίσης διάφορα διεθνή πιστωτικά ιδρύµατα και 

οργανισµούς, που παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια στον εκάστοτε ανάδοχο των έργων.  

Παρόλο που η παγκόσµια οικονοµική κρίση ανέκοψε τα σχέδια των 

κατασκευαστικών εταιρειών, οι επενδύσεις ελληνικών συµφερόντων συνεχίζονται, µε 

µικρότερη ωστόσο ένταση σε σύγκριση µε το παρελθόν. Παρακάτω, αναφέρονται οι 

µεγαλύτερες  από αυτές: 

 

• ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Η Μηχανική έχει ιδρύσει στην Βουλγαρία θυγατρική µε την επωνυµία Μηχανική 

Bulgaria από το 1995. Η ίδια προχώρησε σε αγορά έκτασης 93 στρεµµάτων έναντι  4,5 

εκατ. ευρώ. Το οικόπεδο βρίσκεται σε αµφιθεατρικό σηµείο στο βουνό Vitosha της 

Σόφιας και η εταιρεία προβλέπεται να δροµολογήσει την ανάπτυξη οικιστικού 

συγκροτήµατος, το οποίο θα απευθυνθεί σε ανθρώπους µέσου και ανώτερου 

οικονοµικού επιπέδου. Ο προϋπολογισµός της κατασκευής αναµένεται να φτάσει στα 

52,4 εκ. ευρώ και η αποπεράτωση του εγχειρήµατος αναµένεται το 2013. Παράλληλα, η 
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θυγατρική Μηχανική Bulgaria δροµολογεί και άλλη µία επένδυση στη Σόφια, σε 

έκταση κοντά στο κέντρο της πόλης. Περιλαµβάνει κατασκευή συγκροτήµατος 

κατοικιών σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 34 στρεµµάτων. Ο προϋπολογισµός της 

κατασκευή αναµένεται να φτάσει στα 11,6 εκ. ευρώ και η αποπεράτωση του 

εγχειρήµατος αναµένεται το 2012. 

 

• DANAOS DEVELOPMENT 

Από τις µεγαλύτερες επενδύσεις στα Βαλκάνια δροµολογεί και η Danaos 

Development, θυγατρική του οµώνυµου εφοπλιστικού οµίλου της οικογένειας Κούστα. 

Πρόσφατα, η εταιρεία έλαβε έγκριση από τις αρµόδιες αρχές για την έναρξη της 

επένδυσης στην περιοχή Μαλίνοβα Ντολινά της Σόφιας, µε αντικείµενο την ανάπτυξη 

εµπορικού κέντρου στους πρόποδες του βουνού Βιτόσα. Το κέντρο θα είναι της τάξεως 

των 150.000 τ.µ., εκ των οποίων τα 110.000 τ.µ. θα αφορούν εµπορικά καταστήµατα 

και τα υπόλοιπα 40.000 τ.µ. γραφειακούς χώρους. Η ανάπτυξη δροµολογείται σε 

έκταση 280 στρεµµάτων που έχει στην ιδιοκτησία της η Danaos Development.. 

Επιπλέον, στους στόχους της εταιρείας είναι και η κατασκευή οικιστικού 

συγκροτήµατος, πλησίον του εµπορικού κέντρου. 

 

• ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ 

Η εν λόγω εταιρία ίδρυσε το 1998 και το 2003 θυγατρικές σε Ρουµανία και Βουλγαρία, 

οι οποίες είναι οι εξής: 

 Α )  SC PROODEFTIKI CONSTRUCT SRL και έχει αναλάβει τα παρακάτω έργα στη 

Ρουµανία:  

-  Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN66 , BARU – HATEG 

- Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN6, CRAIOVA-DROBETA 
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B )  PROODEFTIKI CONSTRUCT EOOD και έχει αναλάβει τα παρακάτω έργα στη 

Βουλγαρία:  

-  Αποκατάσταση και µερική ανακατασκευή του τµήµατος του δρόµου RAZLOG – 

BANSKOGTSE DELCHEV –SADOVO 

- Κατασκευή οδού πρόσβασης στο συνοριακό πέρασµα Στρουµιάνι-Μπέροβο ανάµεσα 

στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. 
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4.  ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΚΛΑ∆ΟΥ 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρατεθούν στοιχεία που περιγράφουν την 

εξέλιξη στη διάρθρωση των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων χρόνων. 

• Καταρχήν παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη διάκριση και την κατανοµή 

των τεχνικών εταιριών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). 

Ακολουθεί ο Πίνακας 9 & 10 και το Σχήµα 6 κατόπιν, στα οποία φαίνονται οι 

µεταβολές στις µεγαλύτερες τάξεις (3η-7η)  των εργοληπτικών εταιριών διαχρονικά. 

 

Πίνακας 9 - ∆ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ 

Τάξεις ∆εκ. 2000 ∆εκ. 2002 

∆ιετής 

Μετ/λη % ∆εκ. 2004 

∆ιετής  

Μετ/λη % 

7η / Η' (έως το 2002) 55 60 9,09% 14 -76,67% 

6η / Ζ'(έως το 2002) 114 123 7,89% 51 -58,54% 

5η / ΣΤ'(έως το 2002) 115 132 14,78% 65 -50,76% 

4η / Ε'(έως το 2002) 217 251 15,67% 102 -59,36% 

3η / ∆'(έως το 2002) 169 182 7,69% 480 163,74% 

Σύνολο 670 748 11,64% 712 -4,81% 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε - ΥΠΟΜΕ∆Ι 
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Πίνακας 10  - ∆ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ 

Τάξεις ∆εκ. 2006 

∆ιετής 

Μετ/λη % ∆εκ. 2008 

∆ιετής 

Μετ/λη % ∆εκ. 2010 

∆ιετής 

Μετ/λη % 

7η / Η' (έως 2002) 13 -7,14% 11 -15,38% 10 -9,09% 

6η / Ζ'(έως 2002) 46 -9,80% 41 -10,87% 37 -9,76% 

5η / ΣΤ'(έως 2002) 57 -12,31% 59 3,51% 57 -3,39% 

4η / Ε'(έως 2002) 113 10,78% 130 15,04% 150 15,38% 

3η / ∆'(έως 2002) 443 -7,71% 411 -7,22% 325 -20,92% 

Σύνολο 672 -5,62% 652 -2,98% 579 -11,20% 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε - ΥΠΟΜΕ∆Ι 

 

Αξίζει λοιπόν να γίνουν συγκεκριµένες παρατηρήσεις επί των αλλαγών που 

συνέβησαν στην διάρθρωση των εταιριών σε σχέση µε την κατανοµή τους στους 

επιµέρους κλάδους του Μ.Ε.ΕΠ. 

� Το χρονικό διάστηµα µεταξύ 2000-2002 είναι το µοναδικό από τα εξεταζόµενα 

χρονικά διαστήµατα που αυξάνεται κατά 11% ο συνολικός αριθµός των 

τεχνικών εταιριών, ενώ αντίθετα σε όλα τα υπόλοιπα χρονικά διαστήµατα 

µειώνεται. 

� Μια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι µετά το έτος 2002 η κατανοµή των 

εταιριών σε τάξεις αλλάζει εκ βάθρων, ενώ παράλληλα περνάµε από την 

οµαδοποίηση µε ονόµατα γραµµάτων (Ζ’, Η,) σε οµαδοποίηση µε αριθµούς (6η, 

7η). Στο χρονικό διάστηµα 2002-2004 ενώ αφενός δεν µειώνεται τραγικά ο 

συνολικός αριθµός των εταιριών, αφετέρου οι µεγάλες τάξεις συρρικνώνονται 

σε βαθµό µεγαλύτερο του 50% εκτός από την 3η τάξη που µεγεθύνεται κατά 

150%. 
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� Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το έτος 2004 και µετά οι τάξεις συρρικνώνονται 

σταθερά εκτός από την 4η που αυξάνεται σταθερά µε ετήσιο ρυθµό 15% και την 

5η η οποία διατηρεί σχετικά σταθερό τον αριθµό της µετά το 2004 έως και το 

2010. Κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγηθεί δεδοµένου ότι ο µεγάλος αριθµός των 

εταιριών που ανήκαν στην 3η και πολυπληθέστερη τάξη, αναλαµβάνοντας 

περισσότερα έργα προβιβάστηκαν στην 4η τάξη. 

 

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του ΥΠΟΜΕ∆Ι, την πενταετία 2004-2009 

διαγράφηκαν από το Μ.Ε.ΕΠ. 118 εταιρίες 3ης έως και 7ης τάξης , δηλαδή το 16,7% του 

συνόλου. Αυτή η τάση εντοπίζεται ιδιαίτερα κατά το 2009, αφού µόνο τότε 

διαγράφηκαν 58 εταιρίες από τις συνολικά 118 διαγραµµένες. 

Βάσει των στοιχείων του δεύτερου εξαµήνου του 2010, η τάση µείωσης του 

πλήθους των εγγεγραµµένων εταιριών συνεχίζεται, αφού επιπλέον 15 εταιρίες έρχονται 

να προστεθούν στις συνολικές διαγραφές της περιόδου 2004-2010 ανεβάζοντας το 

ΣΧΗΜΑ 6 - ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Μ.Ε.ΕΠ. (3η-7η 
Τάξη) 
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ποσοστό µείωσης από το 2004 έως το 2010 στο 18,7%. Όπως προαναφέρθηκε εκτός της 

4ης τάξης που παρουσιάζει διαχρονικά µια αύξηση της τάξης του 45%, οι υπόλοιπες 

τάξεις παρουσιάζουν από το 2004 ως και το 2010 τις εξής µεταβολές : 3η (-33,1%),         

5η (-12,3%), 6η  (-25,5%), 7η (-35,7%). 

• Η συµβολή του κατασκευαστικού τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι 

καθοριστική λόγω των ισχυρών διασυνδέσεων του µε τους βιοµηχανικούς και τους 

λοιπούς κλάδους και λόγω της σηµαντικής αναπτυξιακής του διάστασης. Πιο 

συγκεκριµένα στη συγκεκριµένη παράγραφο θα διερευνηθεί η συµβολή του 

κατασκευαστικού κλάδου στην διαµόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας. Ακολουθεί ο 

Πίνακας 11 και το Σχήµα 7 µε τα σχετικά στοιχεία 

 

 
ΣΧΗΜΑ 7    Συµµετοχή Κατασκευαστικού κλάδου στο Α.Ε.Π. διαχρονικά (2000-2010) 
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Πίνακας 11 

Συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. (2000-2010) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ποσοστό % 7,0 8,2 6,2 7,3 7,0 7,0 7,3 7,0 5,3 4,0 3,6 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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 Βάσει των παραπάνω στοιχείων που προκύπτουν µετά από επεξεργασία των 

στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τον Σ.Α.Τ.Ε., διαπιστώνεται ότι υφίστανται τρία µοτίβα 

διαχρονικής εξέλιξης του κατασκευαστικού κλάδου κατά τη τελευταία δεκαετία:  

 Ι) Χρονικό διάστηµα 2000-2001 : Αύξηση της σηµαντικότητας του κλάδου τα 

συγκεκριµένα έτη µε µέγιστη τιµή κατά 8,2% στη δηµιουργία του Α.Ε.Π. της χώρας το 

2001. 

 ΙΙ) Χρονικό διάστηµα 2002-2007 : Σταθεροποίηση της συµµετοχής του κλάδου 

στη δηµιουργία του Α.Ε.Π. περίπου στο 6,5% κατά µέσο όρο. 

 ΙΙΙ) Χρονικό διάστηµα 2008-2010 : Ταχεία και διαρκής συρρίκνωση της 

συµβολής των κατασκευών στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. µε προσέγγιση του 

χαµηλότερου ποσοστού 3,6 % της δεκαετίας στο Γ’ τρίµηνο του 2010. 

 Αυτή η ιλιγγιώδης µείωση της σηµαντικότητας των κατασκευών επιδρά 

αρνητικά σε όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας και σηµατοδοτεί εν µέρει την 

ελληνική οικονοµική κρίση. Επιπρόσθετα θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί, η 

συµµετοχή του κλάδου στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κατά το έτος 2009 ώστε να 

διαθέτουµε κάποιο µέτρο σύγκρισης σε σχέση µε τα ελληνικά δεδοµένα. Τα αντίστοιχα 

στοιχεία περιγράφονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί. 

Πίνακας 12 

Συµµετοχή των Κατασκευών στο Α.Ε.Π. ευρωπαϊκών χωρών  (2009) 

 

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,0 % ΓΑΛΛΙΑ 6,4 % 

∆ΑΝΙΑ 4,9 % ΑΥΣΤΡΙΑ 7,3 % 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 5,2 % ΣΛΟΒΕΝΙΑ 7,9 % 

ΒΕΛΓΙΟ 5,4 % ΚΥΠΡΟΣ 8,2 % 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6,1 % ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8,9 % 



 34

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6,2 % ΙΣΠΑΝΙΑ 10,8 % 

ΙΤΑΛΙΑ 6,3 % ΡΟΥΜΑΝΙΑ 11,0 % 

ΠΗΓΗ: ΣΑΤΕ - EUROSTAT 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα µε ποσοστό 4,0 % συµµετοχής 

του κατασκευαστικού της κλάδου στη διαµόρφωση του Α.Ε.Π. για το 2009 υπολείπεται 

σηµαντικά του µέσου όρου συµµετοχής των 27 χωρών της Ε.Ε. ο οποίος ανέρχεται 

περίπου στο 6,3%. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπογραµµισθεί το γεγονός ότι αντίθετα 

µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα υπολείπεται σηµαντικά ακόµη στην κατασκευή 

υποδοµών και έργων κοινής ωφέλειας, κάτι που φυσιολογικά θα έπρεπε να ωθούσε σε 

αύξηση της σηµαντικότητας και του τζίρου του κατασκευαστικού κλάδου, παρότι 

διαπιστώνεται το εκ διαµέτρου αντίθετο από τα παραπάνω στοιχεία. 

 

• Λαµβάνοντας υπόψη τους χαλεπούς καιρούς που περνάει τα τελευταία χρόνια ο  

κατασκευαστικός κλάδος, είναι αναµενόµενη η κάµψη των µεγεθών της απασχόλησης 

που σχετίζονται µε αυτόν. Πιο αναλυτικά στο παρακάτω Πίνακα 13 και Σχήµα 8, 

περιγράφεται διαχρονικά από το έτος 2000 έως και το Γ’ τρίµηνο του 2010 το ποσοστό 

συµµετοχής της απασχόλησης εργαζοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε 

τη συνολική απασχόληση στον ελλαδικό χώρο. 

Πίνακας 13 

Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική 

Απασχόληση διαχρονικά  (2000-2010) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ποσοστό % 7,4 7,5 7,7 8,1 8,2 8,3 8,1 8,9 8,7 8,3 7,3 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήµα ο κλάδος απασχόλησε από το 2003 και 

µέχρι το 2007 άνω του 8% των συνολικά δηλούµενων εργαζοµένων στη χώρα 

προσεγγίζοντας το 9% το Γ’ τρίµηνο του 2010. Μετά την κορύφωση αυτή, η 

απασχόληση στις κατασκευές βαίνει µειούµενη καταλήγοντας το Γ’ τρίµηνο του 2010 

να ανέρχεται στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, τουτέστιν 7,3%. Στο 

Σχήµα 9 που ακολουθεί αναφέρονται συγκεκριµένα τα απόλυτα µεγέθη της 

απασχόλησης στον τοµέα των κατασκευών διαχρονικά. 

 

ΣΧΗΜΑ 8 - Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε σχέση µε τη συνολική Απασχόληση διαχρονικά 
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∆ιαπιστώνεται έτσι ότι από το Γ’ τρίµηνο του 2007 οπότε ο κλάδος απασχόλησε 

του περισσότερους εργαζοµένους, ξεκίνησε µια διαρκής συρρίκνωση του µεγέθους της 

απασχόλησης για να φτάσει στις τριακόσιες δέκα τέσσερις (314) χιλιάδες το Γ’ τρίµηνο 

του 2010, δηλαδή υπολογίζεται απώλεια ογδόντα δύο (82) χιλιάδων θέσεων εργασίας. 

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι µειώσεις των τελευταίων ετών είναι εντεινόµενες ενώ η 

µείωση των θέσεων του Γ’ τριµήνου του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2009 

είναι η µεγαλύτερη όλης της δεκαετίας, τουτέστιν 15%. Με άλλα λόγια από το 2008 και 

έπειτα ένας στους πέντε απασχολούµενους στον κλάδο των κατασκευών έχει οδηγηθεί 

στην ανεργία, οδηγώντας τον κλάδο του εργατοτεχνικού προσωπικού στην απαξίωση 

και πολλές φορές τα στελέχη του στην αδήλωτη – ανασφάλιστη εργασία. Από κοντά 

ακολουθεί και ο µεταποιητικός κλάδος µε απώλειες θέσεων στις εβδοµήντα επτά (77)  

χιλιάδες για την ίδια χρονική περίοδο, απέχοντας πολύ από τις απώλειες που 

σηµειώνουν το εµπόριο και η παροχή υπηρεσιών των οποίων οι απώλειες ανέρχονται 

κατά µέσο όρο στις είκοσι δύο (22) χιλιάδες. 

ΣΧΗΜΑ 9 - Συµµετοχή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό κλάδο σε απόλυτα µεγέθη (χιλιάδες θέσεις εργασίας) 
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• Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ισολογισµών εργοληπτικών 

εταιριών για το έτος 2009 των τάξεων 4ης έως και 7ης από τον Σ.Α.Τ.Ε., προκύπτουν τα 

ακόλουθα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που καλύπτουν χρονικά τα έτη 2003-2009. 

Πρώτο στοιχείο της εν λόγω έρευνας, είναι το ποσοστό των εργοληπτικών 

εταιριών που εµφανίζουν ζηµιές στο σύνολο των εταιριών που ανήκουν στις 

συγκεκριµένες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και πιο συγκεκριµένα στοιχεία αναφέρονται στο 

Σχήµα 10 που ακολουθεί: 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι ιδιαίτερη µεταβολή των 

ζηµιογόνων εταιριών εµφανίζεται το έτος 2005 όπου αυξάνονται σε σχέση µε το 2004 

κατά 72% ενώ αντίστοιχη και µάλιστα µεγαλύτερη αύξηση εµφανίζεται µεταξύ του 

έτους 2008 και 2009 κατά 75,5%. Έτσι λοιπόν το τέλος του έτους 2009 περίπου η µία 

στις πέντε εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι ζηµιογόνα, γεγονός που έχει αντίκτυπο 

ακόµα και στις υγιείς εταιρίες του κλάδου. Στη συνέχεια είναι χρήσιµο να εξεταστεί και 

ΣΧΗΜΑ 10 - Ποσοστό % ζηµιογόνων επιχειρήσεων στον Κατασκευαστικό κλάδο (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.)   ΠΗΓΗ: ΣΑΤΕ 
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το µέσο ύψος ζηµιάς ανά εργοληπτική εταιρία, όπως φαίνεται αναλυτικά στο Σχήµα 

11Α  που ακολουθεί. 

 

 Το ύψος της ζηµιάς για το έτος 2009 ανά εταιρία, φαίνεται να είναι περίπου το 

µισό σε σχέση µε το 2008 ενώ έχει παρουσιάσει κορύφωση στο έτος 2006 

υπολογιζόµενο στα 13 εκ. €. Η µείωση του µέσου ύψους της ζηµιάς το 2009 οφείλεται 

κυρίως στη βελτίωση της ζηµιάς των εταιριών της 7ης τάξης, από 21,7 εκ. € σε 18,7 εκ. 

€ το 2009. Στο επόµενο Σχήµα 11Β , αναφέρονται αναλυτικά ανά χρονολογία το µέσο 

ύψος των καθαρών κερδών ανά εργοληπτική εταιρία. 

ΣΧΗΜΑ 11Α - Μέσο ύψος ζηµιών ανά εργοληπτική εταιρία  σε εκ. € (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.)  ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε. 
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 Σηµαντική υστέρηση παρουσιάζουν τα καθαρά κέρδη κατά 32% το έτος 2009 

σε σχέση µε το έτος 2008 ανά εργοληπτική εταιρία, και βέβαια όπως φαίνεται η 

χειρότερη χρονιά ήταν το 2006 όπου οι εταιρίες στον σύνολο τους φαίνεται να έχουν 

κατά µέσο όρο ζηµιές τετρακοσίων (400) χιλιάδων €. Κατόπιν σκόπιµο είναι να 

αναφερθεί ο κύκλος εργασιών των εταιριών των µεγαλύτερων τάξεων διαχρονικά από 

το 2003 και να συγκριθεί µε το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων τους, ώστε να φανεί 

το πρόβληµα επιβίωσης που αντιµετωπίζουν όλο και πιο έντονα µε το πέρασµα του 

χρόνου. 

ΣΧΗΜΑ 11Β - Μέσο ύψος κερδών ανά εργοληπτική εταιρία  σε εκ. (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.)   ΠΗΓΗ:Σ.Α.Τ.Ε. 
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 Είναι εµφανές από το Σχήµα 12 ότι η αύξηση το 2009 κατά 8% των συνολικών 

υποχρεώσεων των εταιριών έναντι του 2008 και η αντίστοιχη µείωση κατά 19,4% του 

κύκλου των εργασιών την ίδια περίοδο , συντελούν ώστε η διαφορά µεταξύ των δύο 

µεγεθών να είναι µόλις 1,3 εκ. €, γεγονός που αναδεικνύει η γενίκευση της οικονοµικής 

κρίσης του κλάδου. Η διαφορά µεταξύ τζίρου και υποχρεώσεων ενώ το 2003 ανερχόταν 

στα 15 εκ. € έφτασε το 2005 να είναι µόνο 2,6 εκ. €. Κατόπιν αυτού ο κλάδος ανέκαµψε 

και τις επόµενες χρονιές διατήρησε τη διαφορά στα 5 εκ. €, και µε αυτό τον τρόπο 

συντηρούσε τη δανειακή του επιβάρυνση. Η πτώση του τζίρου το 2009 όµως και το 

2010 όπως αναµένεται, φέρνει τις εταιρίες σε αδιέξοδο καθώς παράλληλα οι πληρωµές 

από το δηµόσιο καθυστερούν συνεπώς τις υποχρεώνουν σε επέκταση του δανεισµού. 

• Όπως αναφέρθηκε άλλωστε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο ∆είκτης 

παραγωγής στις Κατασκευές είναι ένας δείκτης που µετράει τις αλλαγές στον όγκο 

παραγωγής των κατασκευών σε σύντοµα και τακτά χρονικά διαστήµατα. Συνεπώς είναι 

ΣΧΗΜΑ 12 - Κύκλος εργασιών και Συνολικές υποχρεώσεις ανά εργοληπτική εταιρία σε εκ. €  (4η-7η Τάξη Μ.Ε.ΕΠ.)   ΠΗΓΗ : Σ.Α.Τ.Ε 
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σκόπιµο να εξετάσουµε την εξέλιξή του διαχρονικά βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

όπως φαίνονται στο Σχήµα 13 που ακολουθεί. 

ΣΧΗΜΑ 13 - ∆είκτης Παραγωγής Κατασκευών διαχρονικά (για το Γ' τρίµηνο κάθε έτους) ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Η ανάλυση του ∆.Π.Κ. τον οποίο η ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταρτίζει από το 2000 , 

αναδεικνύει διαρκή πτώση της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας από τις 

αρχές του 2003 έως και το 2005 , ενώ το 2006 σταθεροποιείται και το 2007 και 

διαπιστώνεται ανοδική τάση. Από το τέλος του 2008 και µετά εµφανίζονται 

αλλεπάλληλες µειώσεις γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αγορά των δηµοσίων 

έργων αλλά και στην αγορά των ιδιωτικών έργων. Πιο συγκεκριµένα για το Γ’ τρίµηνο 

του 2010 η τιµή του ∆.Π.Κ. είναι 65, µειωµένη κατά 35% σε σχέση µε το Γ’ τρίµηνο 

του 2009  αλλά και 48% µειωµένη σε σχέση µε το Γ’ τρίµηνο του 2008. 
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• Η εξέλιξη του ∆είκτη Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού διαχρονικά 

βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  φαίνονται στο Σχήµα 14 που ακολουθεί. 

 
 ΣΧΗΜΑ 14 - ∆είκτης Παραγωγής Έργων Πολιτικού Μηχανικού διαχρονικά (για το Γ' τρίµηνο κάθε έτους) ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν µια σταθερή πτωτική τάση από το µέγιστο 

της περιόδου το 2003 που φτάνει στο 56%  µέχρι το 2005. Κατόπιν ανέρχεται κατά 

62% έως και το Γ’ τρίµηνο του 2008, για να καταγράψει την ελάχιστη τιµή της 

οκταετίας το Γ’ τρίµηνο του 2010 (98) µε µείωση 29% έναντι του αντίστοιχου τριµήνου 

του 2009. 
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5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ               

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

5.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Π.∆.Ε.) 

 

5.1.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

∆ηµόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι επενδυτικές δραστηριότητες του 

∆ηµοσίου, οι οποίες στα πλαίσια της ακολουθούµενης επενδυτικής, οικονοµικής και 

αναπτυξιακής πολιτικής, στοχεύουν στο όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι ∆ηµόσιες 

επενδύσεις υλοποιούνται από τη Βουλή, τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και από Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού ∆ικαίου, Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ηµοσίου και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ) και 

καλύπτονται οργανωτικά, διοικητικά και χρηµατοδοτικά από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (I.O.B.E., 2010).  

∆ιεθνείς οικονοµολόγοι έχουν παραθέσει τις απόψεις τους σχετικά µε τη 

σηµασία των δηµόσιων επενδύσεων και το κοινωνικό τους αντίκτυπο. Ο Walt Whitman 

Rostow στο σύγγραµµα του «The Stages of Economic Growth» (1956) επισηµαίνει ότι 

οι δηµόσιες επενδύσεις είναι το κλειδί της οικονοµικής ανάπτυξης κάθε οργανωµένου 

κράτους και  ο Rosenstein  Rodan στο «Notes on the Theory of the Big Push» (1943), 

κινούµενος στο ίδιο πλαίσιο, υπογράµµισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη ιδιωτικών κεφαλαίων και εταιριών, είναι η ύπαρξη αναπτυγµένων  κλάδων 

τόσο  ενέργειας, όσο των µεταφορών και των επικοινωνιών. Η ανάπτυξη αυτών των 

κλάδων γίνεται συνηθέστερα µέσω αξιοποίησης κονδυλίων των δηµόσιων επενδύσεων.  
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5.1.2. ΤΟ Π.∆.Ε.  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) αποτελεί το σηµαντικότερο 

µέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καλείται να συµβάλλει στην 

περαιτέρω σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε 

στοχευµένες δράσεις και παρεµβάσεις για την τόνωση της ενεργού ζήτησης, την 

προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της 

οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας.   

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων καθορίζει τους πόρους που διατίθενται 

για την υλοποίηση επενδυτικών έργων. Αφορά τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται για 

έργα υποδοµής και οικονοµικής ανάπτυξης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων καταρτίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας κατόπιν 

υποβολής των προτάσεων από τα αρµόδια Υπουργεία. 

Βασική πηγή εσόδων για τη χρηµατοδότηση των έργων του Π.∆.Ε. αποτελούν 

οι εισροές από την ΕΕ και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Αλιείας, το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο 

Αλληλεγγύης - ∆ιαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών και από  τους Εθνικούς Πόρους.  

 

5.1.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Π.∆.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

Ο  Σ.Α.Τ.Ε. έχει επισηµάνει κατ’επανάληψη την κρισιµότητα τόσο του ύψους 

του Π.∆.Ε. για την ελληνική οικονοµία, όσο και την αξιοπιστία της οικονοµικής 

πολιτικής, ώστε να εφαρµόσει ρητώς έναν εγκεκριµένο από την Ελληνική Βουλή Νόµο 

όπως είναι ο Προϋπολογισµός. ∆υστυχώς η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της 
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ελληνικής οικονοµίας και η εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας το έτος 2010, 

συντέλεσε στην περικοπή των αναπτυξιακών πόρων που προβλέπονταν από τους 

Κρατικούς Προϋπολογισµούς.  

Έτσι µόνο µέσα στο έτος 2010 έγιναν τέσσερις επίσηµες περικοπές του Π.∆.Ε., 

οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 1,8 δις. € ήτοι 17,5% από το αρχικώς 

προϋπολογιζόµενο κονδύλιο, µε συνέπεια ως ποσοστό του Α.Ε.Π. το Π.∆.Ε. να πέσει 

στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Επιπρόσθετα, οι προβληµατισµοί 

από τη µεριά των εργοληπτικών εταιριών ενισχύονται µε το δεδοµένο της αρχικής 

πρόβλεψης του ύψους του Π.∆.Ε. ως ποσοστό χαµηλότερο του 3,7% του Α.Ε.Π. για το 

έτος 2011. 

Στην πράξη, για να είναι δυνατό να εντοπιστεί η σχέση της εξέλιξης του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη διάρθρωση των εταιριών του 

κατασκευαστικού κλάδου θα πρέπει να συγκριθούν στοιχεία που περιγράφουν την 

εξέλιξη του Π.∆.Ε. σε σχέση µε στοιχεία που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4 και 

περιγράφουν την εξέλιξη του κλάδου διαχρονικά. 

Ξεκινώντας, θα παρατεθούν στον Πίνακα 14 και Σχήµα 15 αντίστοιχα, στοιχεία  

των Κρατικών Προϋπολογισµών που περιγράφουν την διαχρονική εξέλιξη του Π.∆.Ε. 

 

 

Πίνακας 14 

∆ιαχρονική εξέλιξη Π.∆.Ε. σε εκατ. € και ως ποσοστό του Ελληνικού Α.Ε.Π. (2000-2010) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Εκατ. € 7,42 7,84 7,01 8,43 9,52 7,52 8,18 8,81 9,62 9,58 9,20 

Ποσοστό % 5,4 5,3 4,5 4,9 5,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,7 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε.-Κρατικός Προϋπολογισµός 2011 



 46

 

Βάσει του παραπάνω σχήµατος, η εξέλιξη της διάρθρωσης του 

κατασκευαστικού κλάδου, θα αναλυθεί σε χρονικά τµήµατα, παράλληλα µε την εξέλιξη 

του Π.∆.Ε. 

Ι)  Περίοδος 2000-2002 :  

Οι Τεχνικές Εταιρίες στο σύνολο τους, την περίοδο 2000-2002 αυξάνουν τον 

αριθµό τους σε όλες τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. όπως φαίνεται άλλωστε και από τον 

Πίνακα 10α και Σχήµα 6, καθώς αυξάνονται από 670 σε 748 καταγράφοντας µια 

αριθµητική αύξηση της τάξης του 11,64%. Επιπρόσθετα η συµµετοχή των Κατασκευών 

στο Ελληνικό Α.Ε.Π. όπως φαίνεται στον Πίνακα 11 ανέρχεται για τα έτη 2000 και 

2002 σε 7,0% και 6,2% αντίστοιχα, δηλαδή παρουσιάζει µία µείωση της τάξης του 

11%. Όσον αφορά την συµµετοχή της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο τα 

έτη 2000 και 2002 ανέρχεται σε ποσοστό 7,4 και 7,7 % αντίστοιχα της συνολικής 

απασχόλησης, συνεπώς αυξάνεται κατά 4%.  

ΣΧΗΜΑ 15 - Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ως ποσοστό του  Α.Ε.Π. διαχρονικά 
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Αυτή η ευηµερία του κατασκευαστικού κλάδου εξηγείται αν συνδυαστεί µε την 

ενίσχυση του Π.∆.Ε. των ετών 1996-2001, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην υλοποίηση 

του Β’ ΚΠΣ το έτος 2001, η οποία και εντάθηκε κατά τα τελευταία έτη της περιόδου µε 

αποκορύφωµα το έτος 2000 όπου το Π.∆.Ε. έφτασε να αποτελεί το 5,4% του Α.Ε.Π. 

ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο της δεκαετίας 2000-2010. Το γεγονός αυτό από 

µόνο του εξηγεί την αύξηση του αριθµού των τεχνικών εταιριών κάθε τάξης, µιας και 

υπήρξε µεγάλη αγορά δηµοσίων προγραµµάτων και συνεπώς έργων. 

 Τα γεγονότα αυτά βέβαια συνδέονται και µε την προετοιµασία των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και για το Γ’ Κ.Π.Σ.  

 

ΙΙ)  Περίοδος 2002-2004 :  

Οι Τεχνικές Εταιρίες των τάξεων 3η-7η του Μ.Ε.ΕΠ. στο σύνολο τους, την 

περίοδο 2002-2004 διατηρούν τον συνολικό αριθµό τους σχεδόν σταθερό, µιας και 

παρουσιάζουν ποσοστιαία µείωση 4,81%. Σηµαντικές µεταβολές επέρχονται όµως στην 

κατανοµή τους στις επιµέρους τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., γεγονός που όµως οφείλεται σε 

ρυθµίσεις του ν. 2940/2001  που θα εξεταστεί σε επόµενη παράγραφο. Η συµµετοχή 

των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. όπως φαίνεται στον Πίνακα 11 ανέρχεται για τα 

έτη 2002 και 2004 σε ποσοστό 6,2% και 7,0% αντίστοιχα, δηλαδή παρουσιάζει µία 

αύξηση της τάξης του 13%. Όσον αφορά την συµµετοχή της απασχόλησης στον 

κατασκευαστικό κλάδο τα έτη 2002 και 2004 ανέρχεται σε 7,7 και 8,2% αντίστοιχα της 

συνολικής απασχόλησης, πρόκειται δηλαδή για αύξηση της τάξης του 6,5%. Όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 10 το ποσοστό των ζηµιογόνων εργοληπτικών εταιριών µειώνεται 

από 10,4% σε 9,3% κατά τα έτη 2003 και 2004 δηλαδή παρουσιάζει σηµαντική πτώση 

10,5%, παρολαυτά το ύψος των κερδών ανά εργοληπτική εταιρία όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 11 έχει αρχίσει να µειώνεται από 2,4 σε 2,0 εκ. €. Ο κύκλος εργασιών των 

εργοληπτικών εταιριών µειώνεται στο χρονικό διάστηµα από το 2003-2004 κατά 4,6% 
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ενώ παράλληλα οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξάνονται κατά 6%. Τέλος ο ∆είκτης 

Παραγωγής Κατασκευών και ο ∆είκτης Παραγωγής έργων Πολιτικού Μηχανικού 

µειώνεται το διάστηµα 2003-2004 κατά 21% και 19,5% αντίστοιχα. 

Κατά την περίοδο αυτή οι συνολικές πληρωµές του Π.∆.Ε. µεγεθύνονται µεν, µε 

χαµηλότερο, όµως, ρυθµό έναντι της  περιόδου 1998-2002 µε αποτέλεσµα οι συνολικές 

πληρωµές του Π.∆.Ε. να παραµένουν στο ίδιο, υψηλό, επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(από 5,4% το 2000 σε 5,1% το 2004) ενώ κατά τη διετία 2002-2004 η αύξηση του 

Π.∆.Ε. υπολογίζεται σε 13,3%. Η παραµονή των δηµόσιων επενδυτικών δαπανών σε 

υψηλά επίπεδα οφείλεται στην έναρξη υλοποίησης του Γ’ Κ.Π.Σ. και φυσικά στην 

πραγµατοποίηση των ολυµπιακών δαπανών που κορυφώθηκαν τα έτη 2003-2004 οπότε 

και ολοκληρώθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος τους. 

 

ΙΙΙ)  Περίοδος 2004-2010 :  

Οι Τεχνικές Εταιρίες, παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις στην 

χρονολογική περίοδο 2004-2010 και στο σύνολό τους οι εταιρίες 3ης-7ης τάξης 

µειώνονται αριθµητικά κατά 133, ήτοι ποσοστό 19% στο εν λόγω διάστηµα. Οι εταιρίες 

7ης, 6ης, 5ης και 3ης Τάξης αποµειώνονται ραγδαία στο πέρασµα του χρόνου όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 9. Μόνο οι εταιρίες της 4ης  Τάξη φαίνονται να αυξάνονται 

σταθερά. Αυτό οφείλεται αφενός τα µεγάλα έργα που απασχολούν τις µεγάλες εταιρίες 

λείπουν, συνεπώς οδηγούν σε µείωση των εταιριών µεγάλων τάξεων, ενώ αφετέρου 

υπάρχουν κάποια έργα για τις µικρότερες εταιρίες, οι οποίες δεδοµένου των έργων που 

είχαν εκτελέσει τα προηγούµενα έτη, αναβαθµίζονται στην κατάταξη των τάξεων (π.χ. 

από 3η σε 4η). Η συµµετοχή των Κατασκευών στο Ελληνικό Α.Ε.Π. όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 11 ανέρχεται για τα έτη 2004 και 2010 σε 7,0% και 3,6% αντίστοιχα, δηλαδή 

παρουσιάζει µία δραµατική µείωση της τάξης του 48,5%. Όσον αφορά την συµµετοχή 

της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο τα έτη 2004 και 2010 ανέρχεται σε 8,2 
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και 7,3% αντίστοιχα της συνολικής απασχόλησης, πρόκειται δηλαδή για µείωση της 

τάξης του 11%. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 10 το ποσοστό των ζηµιογόνων 

εργοληπτικών εταιριών µεταβάλλεται από 9,3% σε 17,2% κατά τα έτη 2004 και 2009 

αντίστοιχα δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 85%. Ο κύκλος εργασιών των εργοληπτικών 

εταιριών µειώθηκε στο χρονικό διάστηµα από το 2004-2009 κατά 24% ενώ παράλληλα 

οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξάνονται κατά 28% µε αποτέλεσµα αυτές να 

προσεγγίζουν δραµατικά τον τζίρο τους, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη 

οικονοµική δυσπραγία των εταιριών. Τέλος ο ∆είκτης Παραγωγής Κατασκευών και ο 

∆είκτης Παραγωγής έργων Πολιτικού Μηχανικού µειώνεται το διάστηµα 2004-2010 

κατά 57% και 44% αντίστοιχα, ποσοστά ενδεικτικά της αποµείωσης της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το εν λόγω διάστηµα. 

Στο διάστηµα αυτό  όπως φαίνεται στο Σχήµα 15, οι συνολικές πληρωµές του 

Π.∆.Ε., ύστερα από µία ραγδαία µείωση κατά 23,5% το έτος 2005,  παραµένουν 

στάσιµες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδα της τάξεως του 3,8%, περίπου. Ενώ κατά 

το 2010, διαπιστώνεται µία σηµαντική µείωση του µεγέθους των συνολικών πληρωµών 

του Π.∆.Ε. κατά 7% µε αποτέλεσµα την ραγδαία πτώση των δηµόσιων επενδυτικών 

δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 3,7 %, στο χαµηλότερο, δηλαδή, ποσοστό από το 

2000 και µετά. Συνεπώς το χρονικό διάστηµα 2004-2010 οι πληρωµές του Π.∆.Ε. 

µειώνονται συνολικά κατά 27%. 

Πιο συγκεκριµένα, 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 στασιµότητα των δηµοσίων επενδυτικών  

δαπανών σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, και η παρατεταµένη 

υποβάθµιση του ρόλου του Π.∆.Ε. κατά τα πέντε τελευταία έτη βαρύνει αποκλειστικά 

την Πολιτεία και τις στρατηγικές επιλογές της στον τοµέα αυτό. 
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Σηµειώνεται ότι η διαπιστούµενη πολιτική υποβάθµισης του ρόλου του Π.∆.Ε. 

κατά τα πέντε τελευταία έτη 2005 – 2010, είναι µάλλον αντιφατική ως προς τους 

επαναλαµβανόµενους κυβερνητικούς στόχους της οικονοµικής πολιτικής περί 

«ενίσχυσης των επενδύσεων και του ρυθµού ανάπτυξης», «ανάπτυξης της ελληνικής 

περιφέρειας», «περαιτέρω µείωσης της ανεργίας» και «ενίσχυσης της αναπτυξιακής 

δυναµικής της χώρας». Άλλωστε, η υστέρηση του ρόλου των Π.∆.Ε. συνεπάγεται και 

µειωµένη απορροφητικότητα πόρων από την Ε.Ε., αλλά και καθυστέρηση στην 

δηµιουργία, βελτίωση και συντήρηση υποδοµών, η οποία µε την σειρά της 

µεταφράζεται σε σηµαντική επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας και των 

ρυθµών ανάπτυξης της οικονοµίας. 

Αυτή η εξέλιξη έχει συντελέσει στη πολύ κακή εικόνα των χρηµατοοικονοµικών 

µεγεθών των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας, κατά τα τελευταία έτη, όπως 

φαίνεται άλλωστε από τα δεδοµένα που προαναφέρθηκαν, µε αποτέλεσµα τη 

διαµόρφωση µειωµένων ρυθµών ανάπτυξης και απασχόλησης στην ελληνική 

οικονοµία. 

 

5.2.  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Οι νέες δηµοπρασίες των δηµόσιων τεχνικών έργων θεωρούνται ως ένας δείκτης 

«παραγγελίας», το ανάλογο δηλαδή που υποδηλώνει για τα ιδιωτικά έργα η διαχρονική 

εξέλιξη του µεγέθους των οικοδοµικών αδειών. Θεωρείται λοιπόν ένας παράγοντας που 

µπορεί να διαδραµατίσει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην διάρθρωση του 

κατασκευαστικού κλάδου. Με βάση τα στοιχεία δηµοπρασιών δηµόσιων έργων 

προϋπολογισµού άνω των 2 εκ. € σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, τα οποία 

συγκεντρώνει ο ΣΑΤΕ, προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας 15 ο οποίος περιγράφει των 

αριθµό και το ύψος των δηµοπρατούµενων έργων. Στη συνέχεια ακολουθεί το Σχήµα 
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16 που απεικονίζει σχηµατικά την κατανοµή του προϋπολογισµού των έργων κάθε 

έτους σε έργα των 2 εκ. €- 100 εκ. €  και έργα άνω των 100 εκ. €. 

Πίνακας 15 - ∆ηµοπρασίες ∆ηµοσίων Έργων µε προϋπολογισµό άνω των 2 εκ. € 

ΕΤΟΣ 
Πλήθος 

έργων 

Συνολικός Προϋπολογισµός 

(δις. €) 

Μέσος Προϋπολογισµός 

(εκ. €) 

2005 450 5,84 12,98 

2006 753 7,29 9,69 

2007 370 3,91 10,57 

2008 257 2,18 8,49 

2009 309 3,49 11,29 

2010 516 3,54 6,87 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε. 

 

ΣΧΗΜΑ 16 - Συνολικός Προϋπολογισµός ∆ηµοπρασιών Των 2 εκ.-100 εκ.  Ευρώ και Άνω των 100 εκ. Ευρώ

2,2 2,1

1,2

0,2

1,2

2,7
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Από τη µελέτη του παραπάνω πίνακα και του σχήµατος προκύπτουν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

• Κατά το έτος 2010 το πλήθος των νέων δηµοπρασιών που προκηρυχθήκαν 

λαµβάνει την δεύτερη υψηλότερη τιµή της περιόδου 2005-2010, τουτέστιν 516 το 2010 

έναντι 753 δηµοπρασιών το έτος 2006. Ακόµη όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, 

οι προκηρύξεις του 2010 είναι αυξηµένες κατά 67% έναντι αυτών του 2009. 

•  Παρολαυτά ο συνολικός προϋπολογισµός των δηµοπρασιών του 2010 είναι από 

τους χαµηλότερους της πενταετίας και υψηλότερος µόνο 1,6% σε σχέση µε αυτόν του 

2009. Έτσι προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι νέες δηµοπρασίες αφορούν µικροµεσαία 

έργα µε µέσο προϋπολογισµό 6,8 εκ. € έναντι 11,3 εκ. € το 2009. Για το λόγο αυτό και 

ο µέσος Προϋπολογισµός των έργων άνω των 2 εκ. € το 2010 λαµβάνει την 

χαµηλότερη τιµή της εξεταζόµενης πενταετίας. 

• Όπως φαίνεται στο Σχήµα 16, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 κανένα µεγάλο 

έργο, δηλαδή µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 100 εκ. € δεν δηµοπρατήθηκε. Ενώ 

στον αντίποδα έχει παρουσιαστεί µία σηµαντική διαφοροποίηση που αφορά στις νέες 

δηµοπρασίες δηµόσιων τεχνικών έργων, η οποία εντοπίζεται στην ενδυνάµωση της 

σχετικής σηµαντικότητας των έργων µικρού και µεσαίου προϋπολογισµού (2 – 100 εκ. 

€) έναντι των έργων πολύ µεγάλου προϋπολογισµού (άνω των 100 εκ. €), αφού το 

σύνολο των δηµοπρασιών κατά το έτος 2010 αφορά έργα προϋπολογισµού µέχρι και 

100 εκ. €, απορροφώντας το 100% του αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισµού (3,54 

δισ. €) έναντι του έτους  2009, περίοδος κατά την οποία τα έργα προϋπολογισµού από 2 

- 100 εκ. € απορρόφησαν το 65% του συνολικού προϋπολογισµού (2,27 δισ. από 3,49 

δισ. €). 
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις µας οδηγούν στα εξής συµπεράσµατα: 

• Αφού ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται σε έργα προϋπολογισµού άνω των           

2 εκ. €, προφανώς αυτά αφορούν εταιρίες 3ης τάξης και πάνω, µιας και εταιρίες 

µικρότερων τάξεων δεν µπορούν να συµµετάσχουν στην κατασκευή τέτοιων έργων. 

• Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων που δηµοπρατούνται 

από το 2006 και µετά βαίνει µειούµενος και µάλιστα η διαφορά των ετών 2006-2010 

είναι 3,75 εκ. €, ήτοι 51%, εξηγεί την συνολική µείωση του αριθµού των εταιριών που 

ανήκουν στις τάξεις Μ.Ε.ΕΠ. 3η-7η από το 2006 και έως το 2010 κατά ποσοστό 14%, 

µιας και έχει µειωθεί άρδην η αγορά των τεχνικών έργων. 

• Ο µέσος προϋπολογισµού των έργων άνω των 2 εκ. € τα έτη 2005-2010 όπου 

υπολογίζονται σε 12,98 εκ. € και 6,87 εκ. € αντίστοιχα, µειώνεται στην πενταετία 

ποσοστιαία κατά 47%, γεγονός που ωφελεί τις εταιρίες 4ης και 5ης Τάξης  που 

αναλαµβάνουν έργα τέτοιων προϋπολογισµών και αντίστοιχα επιβαρύνει τη θέση των 

εταιριών 6ης και 7ης Τάξης που δεν µπορούν να συµµετάσχουν σε τέτοια έργα λόγω 

χαµηλού προϋπολογισµού. Έτσι εξηγείται η ραγδαία µείωση του αριθµού των εταιριών 

3ης , 6ης και 7ης τάξης που έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3 κατά 33,1% , 25,5% και 

35,7% αντίστοιχα. 

• Το γεγονός ότι κανένα µεγάλο έργο δεν δηµοπρατήθηκε το 2010 δρα ιδιαίτερα 

επιβαρυντικά για τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες 7ης Τάξης που είναι οι 

µοναδικές αναλαµβάνουν έργα τέτοιων προϋπολογισµών και ουσιαστικά στηρίζουν την 

ύπαρξή τους σε αυτά. Έτσι εξηγείται και η ιδιαίτερα µεγάλη µείωση των εταιριών της 

τάξης αυτής τα τελευταία χρόνια, καθώς όπως φαίνεται από το Σχήµα 16 µικραίνει όλο 

και περισσότερο το µερίδιο των µεγάλων έργων στο σύνολο του υλοποιούµενου Π.∆.Ε. 
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5.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

5.3.1. Ο  ΝΟΜΟΣ  2940/2001  

 

Ο νόµος 1418/1984  «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» µε τις 

τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις του, ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα 

δηµόσια έργα και σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου. Η 

βασικότερη τροποποίηση του πραγµατοποιήθηκε το 2001 µε το νόµο 2940/2001 

«Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσµικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του 

κατασκευαστικού τοµέα και άλλες διατάξεις», βάσει του οποίου πραγµατοποιήθηκε η 

σηµαντικότερη αναδιάρθρωση του κλάδου των κατασκευών (K.E.B.E. , 2006). 

Τα κυριότερα σηµεία του νόµου 2940/2001 στα οποία τροποποίησε το νόµο 

1418/1984 είναι τα εξής: 

• Στο άρθρο 5 προστίθενται δύο παράγραφοι που θεσµοθετούν τους κανόνες για 

την κατασκευαστική κοινοπραξία και την υπεργολαβία. Συγκεκριµένα επιτρέπεται η 

σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κατασκευή έργου, 

το οποίο έχει αναλάβει αρχικά µία η περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές, µε την 

προϋπόθεση ότι όλα τα µέλη της «κατασκευαστικής κοινοπραξίας» είναι επιχειρήσεις 

που είναι γραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ παράλληλα το συµφωνητικό σύστασης της 

συγκεκριµένης κοινοπραξίας γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον κύριο του έργου και 

εγκρίνεται από αυτόν.. Επιπρόσθετα, η εγκεκριµένη υπεργολαβία θα πρέπει να έχει τα 

αντίστοιχα προσόντα µε τον αρχικά αναδεδειγµένο ανάδοχο. Με άλλα λόγια θα πρέπει 

να ανήκει σε αντίστοιχη τάξη Μ.Ε.ΕΠ. και να διαθέτει την αντίστοιχη απαιτούµενη 

εµπειρία στη συγκεκριµένη κατηγορία έργου (π.χ. υδραυλικά, οδοποιία). 

• Το άρθρο 16 του ν.1418/1984 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 

2940/2001 αναφέρεται στο Μ.Ε.ΕΠ. και συγκεκριµένα στην επανάκριση των 
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εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στις παραγράφους του άρθρου αυτού ορίζονται οι νέες 

απαιτήσεις για την εγγραφή και την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις 

νέες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και η αναθεώρηση της εγγραφής αυτών  µε 

αίτησή τους σε αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. η οποία είναι υπεύθυνη για την 

τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. Έτσι πλέον οι κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. είναι οι εξής επτά: 

1η,2η,3η,4η,5η,6η,7η και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις (Α1, Α2) για 

µικρές επιχειρήσεις, έναντι των παλιών Α’, Β’, Γ’, ∆’, Ε’, Στ’, Ζ’, Η’,  όπως ορίζονταν 

από το ν. 1418/1984. Σκοπός της τροποποίησης του συγκεκριµένου άρθρου ήταν η 

ενίσχυση των συγχωνεύσεων, εξαγορών και στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ των 

κατασκευαστικών εταιριών, καθώς εν τω µεταξύ είχαν  ξεκινήσει τα Ολυµπιακά έργα 

και η έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση τους απαιτούσε την εξυγίανση και την 

αναδιάρθρωση του κατακερµατισµένου κατασκευαστικού κλάδου εξαλείφοντας τον 

οξύ ανταγωνισµό που στρέβλωνε την αγορά του. 

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω τροποποιήσεων µε τη σειρά που προαναφέρθηκαν 

είναι τα εξής: 

• Η προαναφερόµενη τροποποίηση του άρθρου 5 οδήγησε τις κατασκευαστικές 

εταιρίες σωρηδόν στην σύσταση κοινοπραξιών µεταξύ τους, οι οποίες πλέον 

αναλάµβαναν υπεργολαβικά την κατασκευή των έργων. Με τον τρόπο δόθηκε η 

δυνατότητα σε πολλές εταιρίες να µοιράζονται τα έργα µεταξύ τους, ανεξάρτητα ποια 

επίσηµα αναδεικνυόταν ως ανάδοχος. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 16 όπου 

δίνονται στοιχεία του αριθµού των κοινοπραξιών κατασκευαστικού κλάδου τα έτη 1995 

– 2001. 
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Πίνακας 16 - ∆ιαχρονική εξέλιξη των Κατασκευαστικών Κοινοπραξιών 

(1995 – 2002) 

Έτη 1995 2000 

Μετ/λη 

% 2001 

Μετ/λη 

% 2002 

Μετ/λη 

% 

Αριθµός 

Κοινοπραξιών 4.445 9.446 16,3% 9.039 -4,3% 12.173 34,7% 

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Ι.Ο.Β.Ε. 

 

 Παρατηρείται λοιπόν αύξηση 34,7% στη σύσταση κοινοπραξιών µετά την 

εφαρµογή του προαναφερθέντος νόµου όπως αναφέρουν στοιχεία που συγκεντρώνει η  

ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το Ι.Ο.Β.Ε.  

• Όσο αναφορά τη δεύτερη σηµαντική αλλαγή που έφερε ο νόµος του 2001 , 

σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των εταιριών και τις επανακρίσεις των εταιριών για την 

ένταξη τους στις νέες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ., ενδεικτικός είναι ο Πίνακας 17 που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 17 - ∆ιαχρονική εξέλιξη των εγγεγραµµένων εταιριών στις τάξεις 3η-

7η του Μ.Ε.ΕΠ (2002-2004) 

Τάξεις ∆εκ. 2002 ∆εκ. 2004 

∆ιετής  

Μετ/λη % 

7η / Η' (έως το 2002) 60 14 -76,67% 

6η / Ζ'(έως το 2002) 123 51 -58,54% 

5η / ΣΤ'(έως το 2002) 132 65 -50,76% 

4η / Ε'(έως το 2002) 251 102 -59,36% 

3η / ∆'(έως το 2002) 182 480 163,74% 

Σύνολο 748 712 -4,81% 

ΠΗΓΗ: Σ.Α.Τ.Ε - ΥΠΟΜΕ∆Ι 
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 Παρατηρούνται λοιπόν δραµατικές µειώσεις στον αριθµό των εταιριών που 

απαρτίζουν τις µεγαλύτερες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και αύξηση της 3ης νέας τάξης κατά 

163%,  µε συνέπεια ο συνολικός αριθµός των εταιριών να παραµένει σχεδόν ίδιος. 

Όµως,  ως συνέπεια της νέας νοµοθεσίας, οι µεγαλύτερες εταιρίες οι οποίες ανέλαβαν 

τον κύριο όγκο των Ολυµπιακών έργων, εξαναγκάστηκαν σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην 7η τάξη που συµπιέζεται κατά 77% 

όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

 Πιο συγκεκριµένα, βάσει στοιχείων του ΥΠΕΧΩ∆Ε οι συγχωνεύσεις – 

εξαγορές των κατασκευαστικών εταιριών έγιναν ως εξής: 

• Στην 7η Τάξη 14 όµιλοι συγκέντρωσαν 109 εταιρίες προηγούµενης 

κατάταξης του Μ.Ε.ΕΠ. δηλαδή κατά µέσο όρο συµµετείχαν 7,8 

επιχειρήσεις στα υπό συγχώνευση σχήµατα. 

• Στην 6η Τάξη 51 όµιλοι συγκέντρωσαν 148 εταιρίες προηγούµενης 

κατάταξης του Μ.Ε.ΕΠ. δηλαδή κατά µέσο όρο συµµετείχαν 2,9 

επιχειρήσεις τα υπό συγχώνευση σχήµατα. 

• Στην 5η Τάξη 65 όµιλοι συγκέντρωσαν 193 εταιρίες προηγούµενης 

κατάταξης του Μ.Ε.ΕΠ. δηλαδή κατά µέσο όρο συµµετείχαν 3,0 

επιχειρήσεις στα υπό συγχώνευση σχήµατα. 

• Στην 4η Τάξη 102 όµιλοι συγκέντρωσαν 133 εταιρίες προηγούµενης 

κατάταξης του Μ.Ε.ΕΠ. δηλαδή κατά µέσο όρο συµµετείχαν 1,3 

επιχειρήσεις στα υπό συγχώνευση σχήµατα. 

 

5.3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η επιλογή του αναδόχου είναι στοιχείο ύψιστης σηµασίας για το έργο, γιατί αν 

δε γίνει η βέλτιστη επιλογή, κινδυνεύει είτε να µην κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις 
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προδιαγραφές της αντίστοιχης µελέτης είτε να µην ολοκληρωθεί εντός των τιθέµενων 

χρονικών και οικονοµικών ορίων, είτε ακόµη, στη δυσµενέστερη περίπτωση να µην 

ολοκληρωθεί ποτέ.  

Στη χώρα µας, το σύστηµα επιλογής αναδόχων δηµοσίων έργων είναι ένα θέµα 

που έχει γεννήσει πολλές διαµάχες µεταξύ της πολιτείας και των κατασκευαστών, αλλά 

και µεταξύ των ίδιων των κατασκευαστών τεχνικών έργων.  

Είναι σύνηθες, οι αλλαγές του συστήµατος ανάδειξης αναδόχου στα δηµόσια 

έργα να συµπίπτουν µε τις αλλαγές στην πολιτική εξουσία. Κάτι τέτοιο όµως, όχι µόνο 

δεν συµβάλλει στην βελτίωση του συστήµατος λειτουργίας των δηµόσιων έργων, αλλά 

συγχέει τους υποψήφιους αναδόχους που επιθυµούν να καταθέσουν τις προσφορές 

τους. Επιπλέον, αποτρέπει τις µεγαλύτερες και πιο εξειδικευµένες εταιρείες κυρίως του 

εξωτερικού, από την κατάθεση της δικής τους προσφοράς, καθώς θεωρούν πως οι 

αλλεπάλληλες αλλαγές της διαδικασίας αντιπροσωπεύουν ένα κράτος µε χαµηλά 

επίπεδα αξιοπιστίας.  

 Στην επόµενη παράγραφο παρατίθενται σε αντιπαράθεση δύο µεθοδολογίες 

ανάδειξης αναδόχου έργων, πρώτα η σύγχρονη,  δηλ. το «µειοδοτικό σύστηµα» και η 

προγενέστερη, που αφορά τον «µαθηµατικό τύπο». 

 

5.3.2.1.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ» 

 

Με το νόµο 2576/98 θεσµοθετήθηκε ένας συγκεκριµένος αλγόριθµος, γνωστός 

ως «µαθηµατικός τύπος», µε βάση του  οποίου κρινόταν, έως το Σεπτέµβριο του 2004, 

οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων του δηµοσίου στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό της 

µεθόδου αυτής, είναι ο αποκλεισµός των υπερβολικά χαµηλών τιµών προσφορών, µιας 

και δεν αποτελούσε πρώτιστη προτεραιότητα για την ανάθεση των έργων. Αντιθέτως, 
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αυτό που κυρίως ενδιέφερε  ήταν η επιλογή της πιο συµφέρουσας προσφοράς, 

σύµφωνα µε την κρίση της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση.  

Μετά τη δηµόσια διακήρυξη των διαγωνισµών και τη γνωστοποίηση των 

στοιχείων των έργων,  οι ενδιαφερόµενοι καλούνταν να καταθέσουν τις εκπτώσεις στο 

ποσό προϋπολογισµού του έργου. Από τις εκπτώσεις που λαµβάνονταν δηµιουργούνταν 

µια σειρά αριθµών. Έπονται τα βασικά σηµεία του ν. 2576/98. 

α. Η αρχική σειρά των εκπτώσεων των προσφορών και ο αριθµητικός µέσος 

όρος "µ" που υπολογίζεται από τις εκπτώσεις της σειράς αυτής.  

β. Οι τυχόν υπάρχουσες, στην αρχική σειρά εκπτώσεων, υψηλές προσφορές που 

είναι µικρότερες από το µισό του αριθµητικού µέσου όρου "µ" οι οποίες και 

εξαιρούνται, ως ασύµφορες, από τη σειρά αυτή.  

γ. Ο αριθµητικός µέσος όρος "µκ" (κ=δείκτης του µ), της αρχικής σειράς των 

εκπτώσεων µετά την αφαίρεση των τυχόν υψηλών προσφορών.  

δ. Η ένταξη του "µκ" (κ=δείκτης του µ), σε µια από τις τρεις κατηγορίες Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ ανάλογα µε το µέγεθος αυτού σε ποσοστό επί τοις εκατό. Στην κατηγορία Ι 

εντάσσεται ο "µκ" (κ=δείκτης του µ), που είναι µικρότερος ή ίσος του ποσοστού 44%, 

στην κατηγορία ΙΙ εντάσσεται ο "µκ" (κ=δείκτης του µ), που είναι µεγαλύτερος του 

ποσοστού 44% και µικρότερος του 56% και στην κατηγορία ΙΙΙ εντάσσεται ο "µκ" 

(κ=δείκτης του µ), που είναι ίσος ή µεγαλύτερος του 56%.  

ε. Ο καταρχήν προσδιορισµός των εκπτώσεων των τυχόν Υπερβολικά Χαµηλών 

Προσφορών "υχπ" που περιλαµβάνονται στην αρχική σειρά εκπτώσεων και η 

προσωρινή εξαίρεσή τους από τη σειρά αυτή. Ως "καταρχήν υχπ" θεωρούνται εκείνες 

των οποίων οι εκπτώσεις είναι µεγαλύτερες από το γινόµενο: 1,35 x µκ, για την 

κατηγορία Ι του µκ 1,15 x µκ, για την κατηγορία ΙΙ του µκ 0,96 x µκ, για την κατηγορία 

ΙΙΙ του µκ Οι συντελεστές 1,35 - 1,15 - 0,96, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ του µκ (κ=δείκτης του µ), είναι σταθεροί και αµετάβλητοι.  
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στ. Η πρώτη αποµένουσα σειρά εκπτώσεων και για τις τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ) του µκ (κ=δείκτης του µ), η οποία προκύπτει αφού εξαιρεθούν από την αρχική 

σειρά των εκπτώσεων, οι εκπτώσεις των τυχόν υψηλών προσφορών και οι εκπτώσεις 

των καταρχήν "υχπ".  

ζ. Ο αριθµητικός µέσος όρος "µ1" της πρώτης αποµένουσας σειράς εκπτώσεων 

και το µέγεθος "ψ1", που ισούται µε το γινόµενο "ρ x µ1". Ο συντελεστής ρ προκύπτει 

για κάθε κατηγορία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) από συγκεκριµένο τύπο, ως συνάρτηση του "µ1", όπως 

περιγράφεται στις εξισώσεις του Παραρτήµατος, που επισυνάπτεται στον νόµο. Ο 

συντελεστής ρ δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,85 που αντιστοιχεί σε "µ1" ίσον µε 

εκατό και µεγαλύτερος του 1,30 που αντιστοιχεί σε "µ1" ίσον µε µηδέν, ανάλογα µε την 

κατηγορία, το είδος και τη φύση του κατασκευαζόµενου έργου.  

η. Η δεύτερη αποµένουσα σειρά εκπτώσεων, για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του 

"µκ", η οποία προκύπτει από την πρώτη αποµένουσα σειρά εκπτώσεων και 

περιλαµβάνει τις εκπτώσεις που τυχόν είναι µεγαλύτερες από το "ψ1".  

θ. Ο αριθµητικός µέσος όρος "µ2" της δεύτερης αποµένουσας σειράς 

εκπτώσεων και το µέγεθος "ψ2" που ισούται µε το γινόµενο "ρ x µ2", όπου "ρ" είναι 

µεταβλητός συντελεστής που υπολογίζεται, κατά το ανωτέρω ως συνάρτηση του "µ2".  

ι. Οι "αρχικά υχπ" της αρχικής σειράς εκπτώσεων, που είναι για την κατηγορία 

ΙΙΙ του "µκ" (κ=δείκτης του µ), οι προσφορές µε εκπτώσεις µεγαλύτερες από το "ψ1" 

και για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του "µκ" (κ=δείκτης του µ), οι προσφορές µε εκπτώσεις 

µεγαλύτερες από το "ψ2".  

ια. Η έκπτωση "λ" επί τοις εκατό που αντιστοιχεί σε προσφορά του οριακού 

κόστους των εργασιών. Η έκπτωση "λ" ισούται µε το γινόµενο του µέσου όρου των 

εκπτώσεων των χαµηλών προσφορών µ(χπ) και σταθερού συντελεστή σ ήτοι λ=σ x 

µ(χπ). Ο συντελεστής σ είναι σταθερός κα ισούται µε 1,15 για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ 

του µκ (κ=δείκτης του µ), και µε 1,10 για την κατηγορία ΙΙΙ του µκ (κ=δείκτης του µ). 
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Ο µ(χπ) υπολογίζεται ως εξής: α. Για την κατηγορία ΙΙΙ του µκ: ως µ(χπ) = 1/2 (µ+ψ1) 

όπου µ = 1/2 (0,5µκ+ψ1) και β. Για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του µκ: ως µ(χπ) = 1/2 

(µ+ψ2) όπου µ= 1/2 (0,5µκ+ψ2)  

ιβ. Οι προκύπτουσες "τελικά υχπ" της αρχικής σειράς εκπτώσεων που είναι: Για 

την κατηγορία ΙΙΙ του "µκ" (κ=δείκτης του µ), οι προσφορές µε εκπτώσεις µεγαλύτερες 

από την έκπτωση "κ", όπου "κ" είναι το µικρότερο από τα µεγέθη λ και ψ1. Για τις 

κατηγορίες Ι και ΙΙ του "µκ" (κ=δείκτης του µ), οι προσφορές µε εκπτώσεις που είναι 

µεγαλύτερες από την έκπτωση "κ", όπου "κ" είναι το µικρότερο από τα µεγέθη λ και 

ψ2. 

ιγ. Ο τρόπος της διάκρισης των προσφορών της αρχικής σειράς εκπτώσεων σε 

υψηλές προσφορές (υπ), σε κανονικές προσφορές (κπ), σε χαµηλές προσφορές (χπ) και 

σε υπερβολικά χαµηλές προσφορές (υχπ), όπως οριοθετούνται από τα µεγέθη 0,5µκ, µ', 

κ, όπου µ' ίσον µε το µισό του αθροίσµατος των "µ'" και "µκ".  

ιδ. Ο προσδιορισµός της Προσωρινής Μειοδότριας Προσφοράς (πµπ) στις 

περιπτώσεις αρχικών σειρών εκπτώσεων στις οποίες δεν υπάρχουν τελικά υπερβολικά 

χαµηλές προσφορές.  

Το σύστηµα επιλογής αναδόχου, µε χρήση του µοντέλου του «µαθηµατικού 

τύπου» είχε ως πρωταρχικό σκοπό του την αποφυγή των µεγάλων εκπτώσεων από την 

πλευρά των υποψηφίων αναδόχων.  

Πράγµατι µε το µειοδοτικό σύστηµα που ήταν σε ισχύ έως τότε, οι 

κατασκευαστές επιδίδονταν στην αναζήτηση περισσότερων έργων και κατέθεταν 

προσφορές µε εκπτώσεις που άγγιζαν το 70%  πολλές φορές. Οι υπερβολικές εκπτώσεις 

έβαζαν τον ανάδοχο σε έναν αγώνα µείωσης του κόστους, σε βάρος του ίδιου του έργου 

και βεβαίως στην ποιότητα, την οποία απολαµβάνουν οι τελικοί χρήστες.  

Ο µαθηµατικός τύπος, αφενός έβαλε φρένο στις υπερβολικές εκπτώσεις, αλλά 

στον αντίποδα ώθησε  τις κατασκευάστριες εταιρείες στην αναζήτηση του τρόπου 
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ανάληψης περισσοτέρων έργων µε αθέµιτα µέσα. Καθώς ο αλγόριθµος ήταν ιδιαίτερα 

πολύπλοκος, κάθε εταιρεία επιχειρούσε να συµµετέχει στο διαγωνισµό µε περισσότερες 

από µία προσφορές, µε σκοπό να ελέγχει καλύτερα το τελικό αποτέλεσµα και συνεπώς, 

να έχει περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει την κατασκευή του έργου. Έτσι, 

παρατηρούνται συχνά το φαινόµενο να καταθέτουν προσφορές εργοληπτικές εταιρίες  

που καµία σχέση είχαν µε το δηµοπρατούµενο έργο. Στην περίπτωση που τέτοιες 

εταιρίες αναδεικνύονταν ανάδοχοι, την κατασκευή του αναλάµβανε η άµεσα 

ενδιαφερόµενη εταιρεία, σύµφωνα µε τις παρασκηνιακές συµφωνίες που είχαν 

προηγηθεί της δηµοπράτησης. (Ενηµερωτικό δελτίο Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, 

τεύχος 2313).  

Συνοψίζοντας, το σύστηµα ανάθεσης τεχνικών έργων µε χρήση του µοντέλου 

του µαθηµατικού τύπου λειτούργησε µε πολλά προβλήµατα και ποτέ δεν ενέπνευσε 

εµπιστοσύνη στους συµµετέχοντες ότι είναι δίκαιο και αξιοκρατικό. Η αίσθηση που 

άφησε όταν καταργήθηκε το 2004 ήταν ότι η ανάληψη έργων αποτελούσε περισσότερο 

θέµα τύχης ή επιτυχίας όσων εταιρειών επιχειρούσαν µε την τεχνική της κατάθεσης 

πολλών προσφορών να επηρεάσουν τα αριθµητικά αποτελέσµατα. (Ενηµερωτικό δελτίο 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, τεύχος 2310).  

 

5.3.2.2.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟ «ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» 

 

Με τον νόµο 3263/04, η κυβέρνηση επανάφερε την αρχή της επιλογής της 

χαµηλότερης τιµής προσφοράς, ως το βασικό κριτήριο για την επιλογή των 

κατασκευαστών δηµοσίων έργων στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά, αναφέρεται στο 

πρώτο άρθρο του νόµου, «Η ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων γίνεται 

υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, η οποία προσέφερε τη 
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χαµηλότερη τιµή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο 

διαγωνισµό».  

Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν τόσο από την προγενέστερη µορφή των 

µειοδοτικών διαγωνισµών, όσο και από το σύστηµα του νόµου 2576/98, επιχείρησε να 

αντιµετωπίσει ο νόµος 3263/04. Πιο συγκεκριµένα, ο νέος νόµος, επανάφερε το 

µειοδοτικό σύστηµα θέτοντας ταυτόχρονα διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να 

µην υπάρχουν επικίνδυνα µεγάλες εκπτώσεις, που ήταν το µόνιµο πρόβληµα των 

µειοδοτικών διαγωνισµών παλαιότερα, αλλά και να µην νοθεύεται ο υγιής 

ανταγωνισµός µεταξύ των υποψήφιων αναδόχων. Έτσι από το αποτέλεσµα κρίνεται, ότι 

το σύστηµα αυτό είχε αρκετά θετικά αποτελέσµατα σε σχέση κυρίως µε την 

προγενέστερη προβληµατική κατάσταση, αν και δε λείπουν οι ενστάσεις και γι’ αυτό.  

Οι δικλείδες ασφαλείας του «µειοδοτικού συστήµατος»  είναι οι παρακάτω:  

α) Οι υπερµεγέθεις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου, όταν οι 

εκπτώσεις που δίδονται από τους υποψήφιους αναδόχους ξεπερνάνε µια συγκεκριµένη 

τιµή ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αναδόχων ως προς τον Κύριο του Έργου. 

Άρα όσο µεγαλύτερη έκπτωση προσφέρει ο ανάδοχος, τόσο πιο πιθανό είναι να 

ζηµιωθεί από την κατασκευή του έργου και να επιδιώξει να το εγκαταλείψει. 

β) Η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου είναι πλέον αντικειµενική, 

ταχύτατη και εκτελείται µε συνοπτικές διαδικασίες.  

γ) Εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµόσιων Έργων, ενιαία τιµολόγια εργασιών, (ανάλογα µε την κατηγορία και το 

µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσης τους), πρότυπα 

τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήµατα υποβολής 

προσφοράς καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τις 

δηµοπρασίες των έργων. Με αυτό τον τρόπο, τυποποιούνται οι τιµές µονάδος των 
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κατασκευαστικών άρθρων, χωρίς να αφήνουν περιθώρια σε επιµέρους Υπηρεσίες να τις 

ορίζουν κατά βούληση. 

Αν και αντιµετωπίστηκαν αρκετά προβλήµατα του παρελθόντος,  δε λείπουν τα 

τρωτά σηµεία στο νέο µειοδοτικό σύστηµα.  

Το πρώτο και σηµαντικότερο απ’ αυτά είναι, όπως και µε όλα τα προγενέστερα 

συστήµατα, η µονοσήµαντη χρήση της τιµής προσφοράς, να θεωρείται απόλυτο 

κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου.  

Το Τεχνικό Επιµελητήριο σηµείωνε από την ηµέρα ψήφισης του νέου νόµου 

πως οι υπερβολικές εγγυήσεις που ζητά το δηµόσιο από όσους προσφέρουν υψηλές 

εκπτώσεις, δεν παρέχουν καµιά βεβαιότητα πως δεν θα αντιµετωπιστούν και πάλι τα 

ίδια προβλήµατα.  

Σε πολλές περιπτώσεις, παρολαυτά, δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί το 

φαινόµενο της προσυνεννόησης των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Έτσι είναι 

σύνηθες, πριν από τις δηµοπρατήσεις δηµοσίων έργων, να συγκεντρώνονται οι 

ισχυρότεροι µειοδότες και κατά κάποιο τρόπο να µοιράζουν τα έργα µεταξύ τους, 

υποσχόµενοι στους εταίρους κατασκευαστές είτε  χρηµατικές αποζηµιώσεις ή ανάθεση 

κάποιας υπεργολαβίας στο ίδιο έργο. Έτσι, αν γίνει σωστά η συνεννόηση, ο ανάδοχος 

αναλαµβάνει το έργο µε πολύ µικρή έκπτωση καθώς οι υπόλοιποι εργολάβοι 

συµµετέχουν τυπικά µε µηδενικές εκπτώσεις στις προσφορές τους. 
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6. S.W.O.T. 1  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

 

6.1. ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) 

 

Η αναδιάρθρωση που διήλθε ο κατασκευαστικό κλάδος το 2002  οδήγησε, όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, στη µείωση του αριθµού των τεχνικών εταιριών, συνενώνοντας 

αυτές σε ισχυρούς κατασκευαστικούς οµίλους µε µεγάλες δυνατότητες 

δραστηριοποίησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, οι όµιλοι αυτοί έχουν 

αυξηµένη δυνατότητα συµµετοχής στο νέο τρόπο εκτέλεσης δηµοσίων έργων µε 

αυτοχρηµατοδότηση, ο οποίος χρησιµοποιείται διεθνώς σε τέτοιου είδους έργα. 

Ισχυρό σηµείο θεωρείται η µεγάλη εµπειρία και ο υψηλός βαθµός τεχνογνωσίας 

που έχουν αποκοµίσει ιδιαίτερα οι µεγάλες εταιρίες από την εκτέλεση, σε συνεργασία 

µε εταιρίες - κολοσσούς του εξωτερικού, πλήθους σύνθετων έργων µε υψηλές τεχνικές 

απαιτήσεις (π.χ. Μετρό, Αεροδρόµιο). 

Ακόµη ένα δυνατό σηµείο του κλάδου θεωρείται η εισροή κοινοτικών πόρων 

για έργα υποδοµής µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ. 

 

6.2. Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (WEAKNESSES) 

 

 Σηµαντικό πρόβληµα του κλάδου αποτελεί η µείωση της αξίας του Π.∆.Ε. ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π. καθώς και η απουσία δηµοπρασιών για µεγάλα έργα µε 

προϋπολογισµό άνω των 100 εκ. €.  Πρόβληµα αποτελεί και ο αργός ρυθµός 

δηµοπράτησης των εγκεκριµένων έργων Σ.∆.Ι.Τ. Εµπόδιο ύψιστης σηµασίας για την 

                                                           

1
 S.W.O.T. είναι αρκτικόλεξο των λέξεων: Strengths –Weaknesses – Opportunities - Threats 
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ανάπτυξη του κλάδου, αποτελεί η καθυστέρηση των πληρωµών των εργολάβων από τη 

µεριά του κράτους.  

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εργοληπτικές κατασκευαστικές εταιρίες, εκτελούν έργο, 

το πιστοποιούν και οφείλουν σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός να το τιµολογήσουν προς 

το ∆ηµόσιο. Αναλαµβάνουν έτσι, την υποχρέωση να αποδώσουν Φ.Π.Α. και να 

φορολογηθούν για χρήµατα που δεν έχουν εισπράξει, τα οποία µπορούν σε πολλές 

περιπτώσεις να καθυστερήσουν περισσότερο από έξι µήνες ή και ένα χρόνο, σε 

χειρότερες περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο όµως, τις αποδυναµώνει οικονοµικά και αν συµβεί 

ταυτόχρονα σε πολλά έργα µιας επιχείρησης, την αναγκάζει σε τραπεζικό δανεισµό µε 

όλα τα επακόλουθα που αυτός προβλέπει.  

Η µεγάλη γραφειοκρατία που προβλέπει το νοµοθετικό πλαίσιο των δηµοσίων 

έργων, προκαλεί προβλήµατα καθυστερήσεων στις τεχνικές εταιρίες, γιατί 

υποχρεώνονται να έχουν πλήθος εργαζοµένων που ασχολείται µόνο µε τη 

διεκπεραίωση εγγράφων χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο. Απαιτείται έτσι πληθώρα 

εγκρίσεων για την παραµικρή απόκλιση από τα σχέδια, όµως στην πορεία του έργου 

απαιτείται ευελιξία, γρήγορη λήψη αποφάσεων και τροποποιήσεων σχεδίων εξαιτίας 

των απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι δαιδαλώδεις υπηρεσίες και οι διαχειριστικές αρχές 

εµπλέκονται µε τις υπηρεσίες επίβλεψης, χωρίς να µπορούν εύκολα να επικοινωνήσουν 

µεταξύ τους, να συντονισθούν για να βοηθήσουν την ανάδοχο εταιρία να αποφύγει τις 

άσκοπες καθυστερήσεις που την βαρύνουν µε πάγιες δαπάνες λειτουργίας. 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα είναι ακόµη, οι χαµηλές τιµές των άρθρων των 

τιµολογίων δηµοσίων έργων, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα της 

αγοράς. Έτσι, όταν σε µελέτες τυχαίνει να συνυπάρχουν αρκετά άρθρα µε τιµές που δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, είναι πολύ δύσκολο για τον υποψήφιο ανάδοχο 

να προσφέρει µεγάλη έκπτωση, γιατί του κοστίζει πολύ παραπάνω η κατασκευή ήδη 

χωρίς έκπτωση. Βεβαίως υπάρχουν και άρθρα που είναι εκτός πραγµατικότητας καθώς 
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τιµολογούν εργασίες στο διπλάσιο ή τριπλάσιο της πραγµατικής τους αξίας. 

Επιπρόσθετα, πολλά από τα άρθρα αναφέρονται σε παρωχηµένους τρόπους κατασκευής 

των έργων και χρήζουν άµεσης επικαιροποίησή τους για να εναρµονιστούν µε τη 

σύγχρονη πραγµατικότητα. 

Οι µεγάλες εκπτώσεις έχουν ρίξει την ποιότητα στα δηµόσια έργα. Με το σύστηµα 

των µειοδοτικών διαγωνισµών υποχρεούνται οι εργολάβοι σε µεγάλες εκπτώσεις για να 

αναδειχθούν ανάδοχοι. Κατόπιν για να µπορέσουν να βγάλουν κέρδος, επινοούν 

µεθόδους ώστε να µην κάνουν τις προβλεπόµενες εργασίες µε τους όρους που 

προδιαγράφονται στις αντίστοιχες µελέτες. Ιδιαίτερα, στη σύγχρονη συγκυρία πού 

σπανίζει η  δηµοπράτηση νέων έργων και η αγορά είναι περιορισµένη, η ζήτηση 

τεράστια, οι εκπτώσεις που προσφέρονται είναι εξωπραγµατικές, της τάξης του 50 και 

60 %. Αυτό συµβαίνει γιατί, πολλές επιχειρήσεις έχουν µόνιµο προσωπικό να 

πληρώσουν και δικό τους εξοπλισµό που πρέπει να αποσβέσουν. Αυτό γίνεται για να 

µοιράσουν τα λειτουργικά τους έξοδα καθώς πρέπει µε οποιαδήποτε τρόπο να 

βρίσκονται σε κίνηση. 

 

6.3. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) 

 

 Η επέκταση του θεσµού των συµπράξεων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 

(Σ.∆.Ι.Τ.) σε αρκετά από τα νέα έργα αναµένεται να δώσει νέα ώθηση στον 

κατασκευαστικό κλάδο. 

 Ευκαιρία επιτυχούς διείσδυσης σε νέες αγορές αποτελεί επίσης το γεγονός των 

µεγάλων ελλείψεων σε βασικές υποδοµές σε γειτονικά κράτη των Βαλκανίων. 
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6.4. ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 

 

Αναµένεται στα επόµενα δύο χρόνια ο αριθµός των εργοληπτικών επιχειρήσεων να 

µειωθεί δραστικά. Αυτό οφείλεται σε µεγάλα δανειακά ανοίγµατα που έχουν προβεί 

πολλές επιχειρήσεις και τους πολλούς απλήρωτους λογαριασµούς που εκκρεµούν σε 

σχέση µε το κράτος. Το κατασκευαστικό αντικείµενο µειώνεται, εξαιτίας της 

συρρίκνωσης του προγράµµατος των δηµοσίων επενδύσεων και της ανικανότητας των 

φορέων να εντάξουν έργα στα κοινοτικά προγράµµατα. Καταδικάζονται έτσι οι πιο 

οικονοµικά εκτεθειµένες επιχειρήσεις να διαλυθούν. 

Η µείωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων θα επιφέρει ραγδαία αύξηση της 

ανεργίας και µείωση της ρευστότητας στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόµη, 

πολλοί µετανάστες που έχουν έρθει µε σκοπό την απασχόληση τους στα τεχνικά έργα 

θα βρεθούν χωρίς δουλειά µε συνέπεια την αύξηση της βίας και της εγκληµατικότητας, 

ιδιαίτερα στα αστικά  κέντρα. 

Η διεθνοποίηση των µεγάλων εταιριών είναι η µοναδική πιθανή διέξοδος 

εκτόνωσης, αν βέβαια το διεθνές περιβάλλον θα είναι ευνοϊκό για τέτοιες 

επιχειρηµατικές κινήσεις, δεδοµένου της γενικότερης χρηµατοοικονοµικής κρίσης. 
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