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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται από τους σηµαντικότερους κλάδους της 

Ελληνικής Οικονοµίας και συνδέεται στενά µε την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας, ενώ η σηµασία του για τη διαµόρφωση τάσεων και εξελίξεων στα 

µεγέθη της Ελληνικής Οικονοµίας είναι αδιαµφισβήτητη. Τα χρηµατικά 

κονδύλια από το Γ’ ΚΠΣ για την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων 

υποδοµής και η ανάληψη της Ολυµπιάδας του 2004 ανέδειξαν τον κλάδο σε 

σηµαντικό αναπτυξιακό παράγοντα. Η σηµαντικότητα του κλάδου 

αναδεικνύεται και από τη συµµετοχή των κατασκευών στη διαµόρφωση του 

ΑΕΠ, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν της τάξεως του 10% και µαζί µε τις 

παρεµφερείς δραστηριότητες έφθασε το 20%.  

Ο συνολικός αριθµός εταιριών που απαρτίζουν τον κατασκευαστικό κλάδο 

ανέρχεται στις 2.500 περίπου, από τις οποίες οι 603 έχουν τη µορφή Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε. Η συνολική άµεση απασχόληση στον κλάδο ξεπέρασε τα 340.000 

άτοµα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Ολυµπιακών έργων, ενώ 

µειώθηκε στην συνέχεια λόγω της ύφεσης που επακολούθησε.  

Οι ανώνυµες κατασκευαστικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι κάτοχοι πτυχίων 

7ης τάξης ανέρχονται σε 14. Η κατασκευαστική δραστηριότητα µπορεί να 

αναλυθεί κυρίως σε δύο επιµέρους κατηγορίες: 

α) ∆ηµόσια Έργα 

β) Ιδιωτικά Έργα 

Η ιδιωτική και δηµόσια οικοδοµική δραστηριότητα, η οποία απασχολούσε τη 

µεγάλη πλειοψηφία των κατασκευαστικών εταιριών κατά το 1989 -1991, 

παρουσίασε κάµψη στις αρχές του 1990 λόγω της δυσµενούς εξέλιξης στο 

µέσος κόστος κατοικίας εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων των 

στεγαστικών δανείων, της αύξησης του κόστους κατασκευής (αύξηση των 
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τιµών των υλικών) και του εργατικού κόστους. Η γενικότερη οικονοµική κρίση 

είχε ως αποτέλεσµα, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, να  µετατοπιστεί 

το ενδιαφέρον των µεγάλων τεχνικών εταιριών από την οικοδοµική 

δραστηριότητα στα έργα υποδοµής του ∆ηµοσίου Τοµέα. Από τα τέλη του 

1995 άρχισαν να µειώνονται τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, να 

απελευθερώνονται οι µισθώσεις ενώ παράλληλα προχώρησε και η ένταξη 

πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλεως. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε 

την ανάληψη της Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 επηρέασαν θετικά την 

εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο σε ∆ηµόσια όσο και σε 

Ιδιωτικά έργα. 

Τα δηµόσια έργα αποτελούν το σηµαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα του 

κλάδου των κατασκευών. Σε αυτό συνετέλεσε και το πρόγραµµα σύγκλισης 

της Ελληνικής Οικονοµίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της 

αναβάθµισης της Ελληνικής υποδοµής, το Ταµείο Συνοχής και το Β' και Γ’ 

ΚΠΣ χρηµατοδοτούν µια σειρά από έργα που αναµένεται µε την ολοκλήρωση 

τους να αλλάξουν τη µορφή της χώρας. Οι συνολικοί πόροι του Γ’ ΚΠΣ για 

την περίοδο 2000-2006 θα ανέλθουν περίπου στα €51,4 δισ. εκ των οποίων 

τα €12 δισ. προορίζονται για τις µεταφορές, οδικούς άξονες, λιµάνια, αστική 

ανάπτυξη, σιδηροδρόµους, αεροδρόµια και αστικές συγκοινωνίες.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προώθησης του ∆' ΚΠΣ, για το οποίο η 

πρόταση της Κοµισιόν για τη χώρα µας ανέρχεται σε €18 δις, µε αντιρρήσεις 

βέβαια από τις πλέον ισχυρές χώρες που επιδιώκουν να εγκριθεί µικρότερο 

ποσό.  

Η ολοκλήρωση του Β' ΚΠΣ, η υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) και η 

προοπτική του ∆' ΚΠΣ θα συµβάλλουν σηµαντικά στην αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας, στην επίτευξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και στην 

πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις λοιπές χώρες της Ε.Ε.  
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Μερικά από τα µεγάλα τεχνικά έργα υποδοµής (που αποπερατώθηκαν ή 

συνεχίζουν να κατασκευάζονται) είναι ο νέος διεθνής αερολιµένας 

Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, το Αττικό 

Μετρό, ο οδικός άξονας της Εγνατίας, η ελεύθερη λεωφόρος Σπάτων - 

Σταυρού - Ελευσίνας, ο οδικός άξονας Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - 

Ευζώνων, τα έργα ΟΣΕ κλπ., ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαγωνισµοί όπως 

για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, 

επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας, έργα βελτίωσης του σιδηροδροµικού 

δικτύου και για µεγάλα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα όπως της Υποθαλάσσιας 

Αρτηρίας Θεσσαλονίκης, των αυτοκινητοδρόµων Μαλιακός - Κλειδί, Κόρινθος 

- Πάτρα, Τρίπολη - Καλαµάτα, Κεντρικής Ελλάδος και Ιονίας Οδού. Τα 

παραπάνω έργα έχουν µεγάλη σπουδαιότητα για την Ελληνική Οικονοµία και 

συνεισφέρουν αποφασιστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Από 

την εκτέλεση των µεγάλων τεχνικών έργων υποδοµής προέκυψε αύξηση της 

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ σοβαρή ήταν η αύξηση που 

προέκυψε στη βιοµηχανία, και καθοριστικές οι επιπτώσεις στην αντιµετώπιση 

της ανεργίας.  

Όσον αφορά τον τοµέα των Ιδιωτικών έργων, αυτός καλύπτει ορισµένες 

επιµέρους κατηγορίες οι οποίες κατατάσσονται ανάλογα µε το µέγεθος τους 

σε µεγάλου µεγέθους κατασκευαστικές εταιρίες ακινήτων ή κοινοπραξίες, σε 

µικρού µεγέθους κατασκευαστικές εταιρίες, σε εργολάβους οικοδοµών και 

ιδιοκατασκευές και αυθαίρετη δόµηση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο 

συγκεκριµένος τοµέας λόγω της οικονοµικής ύφεσης που έπληξε την 

Ελληνική Οικονοµία και της διατήρησης των επιτοκίων των στεγαστικών 

δανείων σε υψηλά επίπεδα, της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους καθώς 

και του περιορισµού στις αυξήσεις των ενοικίων εµφάνισε πτωτική πορεία. 

Ωστόσο από το 1995 και µετά λόγω της µείωσης των επιτοκίων των 
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στεγαστικών δανείων και της ένταξης πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλης, η 

εικόνα στο τοµέα αυτό παρουσίασε βελτίωση. Ο παράγοντας που συµβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη ιδιωτικών έργων είναι η προώθηση των 

µεγάλων έργων υποδοµής όπως οι µεγάλοι οδικοί άξονες και τα αεροδρόµια, 

που δηµιουργούν κατ' επέκταση συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση της 

ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.  

Η πορεία του κλάδου στα ιδιωτικά έργα προσδιορίζεται από την εξέλιξη της 

οικοδοµικής δραστηριότητας και ειδικότερα της ιδιωτικής νόµιµης 

οικοδοµικής δραστηριότητας, η οποία επηρεάζεται άµεσα από τις εκάστοτε 

οικονοµικές συνθήκες. Με βάση την ΕΣΥΕ η νόµιµη ιδιωτική οικοδοµική 

δραστηριότητα παρουσίασε πτωτική τάση το διάστηµα 1990-1995, ενώ 

ακολούθησε ανοδική πορεία κατά την τριετία 1996-1998, µείωση σηµειώθηκε 

την περίοδο 1998 - 1999 και αντίστοιχα επιτάχυνση της ανοδικής πορείας το 

2001.  

Προοπτικές του Κλάδου  

Σήµερα οι κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται αντιµέτωπες µε ένα τοπίο 

στο χώρο των κατασκευών, το οποίο εµφανίζεται αρκετά διαφοροποιηµένο 

από αυτό που γνώριζαν στις αρχές της δεκαετίας του '90. Οξύνθηκε ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των εταιριών, σε µια περίοδο, µετά τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες, ύφεσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας και µε διαµόρφωση 

συνθηκών που επιβάλλουν νέες οργανωτικές δοµές και αλλαγή στρατηγικής 

και management. Η αυξανόµενη πίεση για επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του 

κλάδου, είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση ισχυρών τάσεων ανακατατάξεων 

µεταξύ των κατασκευαστικών εταιριών (εξαγορές, συγχωνεύσεις και 

στρατηγικές συµµαχίες), οι οποίες αποτελούν ένα πρόσφατο σχετικά 

φαινόµενο που έρχεται να διαφοροποιήσει το περιβάλλον των τεχνικών 

εταιριών. Τα τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτό ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των 
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εταιριών του κλάδου απαιτεί ανταπόκριση στις προκλήσεις για τεχνογνωσία, 

καλύτερη οργάνωση κλπ., οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την 

παραδοσιακή δοµή που χαρακτηρίζει τον κλάδο.  

Παρά τα προβλήµατα καθυστέρησης στις αναθέσεις των έργων λόγω 

εµπλοκών του θεσµικού πλαισίου, η προώθηση πληθώρας έργων το 2005 

διαµορφώνει καλύτερες συνθήκες για την συνέχιση της ανάπτυξης του 

κατασκευαστικού κλάδου. Είναι απαραίτητο για την χώρα να προχωρήσει τις 

υποδοµές που έχει ανάγκη, για να επιτευχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη και η 

περιφερειακή σύγκλιση και εποµένως πολλά ακόµη είναι τα έργα που υπάρχει 

ανάγκη να εκτελεσθούν τα επόµενα χρόνια.  

Συγχρόνως η προώθηση του νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και 

Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) για έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας, διαµορφώνει 

συνθήκες για ανάπτυξη του θεσµού, µε άµεση συνέπεια την απελευθέρωση 

παραγωγικών δυνάµεων και την τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου, που 

καλείται εκ των πραγµάτων να συµµετάσχει στα σχήµατα.  

Επιπρόσθετα, αρκετές κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας έχουν ήδη 

προχωρήσει σε ενέργειες µε στόχο την διείσδυση σε ξένες αγορές, 

ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την δραστηριότητα τους. Οι σηµαντικότερες 

αγορές που αποτελούν στόχο των Ελληνικών τεχνικών εταιριών είναι ο 

ευρύτερος βαλκανικός χώρος, ορισµένες από τις πρώην ανατολικές χώρες 

και αρκετές γεωγραφικές περιοχές από την Μ. Ανατολή και την Β. Αφρική. Οι 

συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στον κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα των 

παραπάνω χωρών και η προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τα οικονοµικά 

δεδοµένα και την ποιότητα ζωής στην Ε.Ε., δηµιουργεί µια αυξηµένη ανάγκη 

για έργα υποδοµής που µε τη σειρά της απαιτεί εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς 

κατασκευαστικής δραστηριότητας για αρκετά χρόνια. Σηµαντικό πλεονέκτηµα 
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των Ελληνικών εταιριών αποτελεί η συσσωρευµένη τεχνογνωσία τους και το 

σχετικά χαµηλό κόστος απασχόλησης του εργατικού δυναµικού.  

Τέλος πρέπει να αναµένεται ακόµη εντονότερη δραστηριοποίηση σε τοµείς 

όπως η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων (real estate), η ενέργεια, η 

προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.  
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1.ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

(5ης, 6ης και 7ης τάξης) 

Ο κατασκευαστικός κλάδος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση 

της σύγχρονης κοινωνίας. Ασχολείται µε το σχεδιασµό,  την κατασκευή, την 

συντήρηση και  τη διαχείριση των έργων υποδοµής τα οποία εγγυώνται µια 

εύρυθµη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα από τα κτίρια 

στα οποία ζούµε και εργαζόµαστε, τους δρόµους και τις γέφυρες τις οποίες 

καθηµερινά χρησιµοποιούµε, η κοινωνία εξαρτάται από τον κατασκευαστικό 

κλάδο και  τους µηχανικούς για την παροχή καθαρού νερού και ενέργειας, τη 

διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο κλάδος των κατασκευών καλύπτει όλο το φάσµα της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας στον ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο Ιδιωτικό τοµέα όπως κτίρια  

(κατοικίες ,σχολεία, νοσοκοµεία, στρατόπεδα, κοινωφελή ιδρύµατα, κλπ), έργα 

οδοποιίας (δρόµοι, αεροδρόµια, κλπ) λιµενικά έργα, εγγειοβελτιωτικά έργα, 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα ανάπλασης υφιστάµενων 

µορφολογιών, περιβαλλοντολογικά έργα και έργα εκµετάλλευσης και 

διαχείρισης της ενέργειας. 

Την τελευταία δεκαπενταετία, µέχρι δηλαδή και τις µέρες µας, ο 

κατασκευαστικός κλάδος έχει να αναδείξει µία ταχέως αναπτυσσόµενη πορεία 

(14% του ΑΕΠ το 2004) και αυτό εξαιτίας της ανάληψης των Ολυµπιακών 

Αγώνων και της µετέπειτα εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων, της 

απορρόφησης χρηµατικών κονδυλίων από το Α’ και Β’ ΚΠΣ και των 

εκταµιεύσεων του Γ’ ΚΠΣ.  

Σύµφωνα µε έρευνα το συνολικό κόστος του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 

υπολογίζεται σε €42.275 εκ. από τα οποία 75% (€31.758 εκ.) καλύπτεται 

από ∆ηµόσια δαπάνη και το 25% (€10 εκ.) από Ιδιωτική συµµετοχή (ICAP 

2005-Πίνακας 1)   
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Πίνακας 1. Γ' ΚΠΣ 2000 - 2006 Σχέδιο Χρηµατοδότησης κατά προτεραιότητα και επιχειρησιακό πρόγραµµα  

∆ηµόσια ∆απάνη 

Άξονας Προτεραιότητας 
Συνολικό 
Κόστος 

Σύνολο ∆ηµόσιας 
∆απάνης 

Κοινοτική 
Συµµετοχή 
Σύνολο 

Εθνική ∆ηµόσια 
∆απάνη Σύνολο 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 4.483.494.411 4.373.494.411 3.280.120.807 1.093.373.604 110.000.000 

Μεταφορές 12.254.958.023 8.571.578.361 4.501.755.761 4.069.822.600 3.683.379.662 

Ανταγωνιστικότητα 6.392.333.212 3.217.420.737 1.976.705.391 1.270.715.346 3.174.912.475 

Αγροτική Ανάπτυξη & Αλιεία 3.509.448.191 2.069.283.334 1.470.014.251 626.269.083 1.413.164.857 

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 1.796.062.208 1.781.562.208 1.284.353.655 467.208.553 14.500.000 

Κοινωνία της Πληροφορίας 2.839.078.394 2.269.578.394 1.702.183.796 567.394.598 569.500.000 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 10.914.384.501 9.363.575.959 7.041.737.630 2.321.838.329 1.550.808.242 

Τεχνική Βοήθεια 84.971.613 84.971.613 63.728.709 21.242.904 0 

Σύνολο ΚΠΣ 42.274.730.553 31.731.465.017 21.320.600.000 10.437.865.017 10.516.265.236 

Αξία σε €                                                                                                                                                             Πηγή:Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 
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Τρεις σηµαντικές αλλαγές που εφαρµόστηκαν στον κλάδο των κατασκευών 

µετά το 2000 προκάλεσαν ουσιαστικές ανακατατάξεις στον κλάδο.  Το 2001 

µε τον Ν/2940 που εφάρµοσε το ΥΠΕΧΩ∆Ε καθιερώθηκε νέος τρόπος 

εγγραφής των εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.). Σκοπός της εφαρµογής αυτού του νόµου ήταν η µείωση των 

εταιρειών ανά τάξη (µέσω εξαγορών & συγχωνεύσεων) και η δηµιουργία 

ισχυρότερων εταιρικών οµίλων, ούτως ώστε να απορροφηθούν ικανοποιητικά 

τα κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ, να εκτελεσθούν µε επιτυχία τα Ολυµπιακά έργα και 

να προχωρήσουν µε αποτελεσµατικότητα τα έργα Σύµπραξης ∆ηµόσιου και 

Ιδιωτικού Τοµέα. Η αναδιάρθρωση αυτή των Ελληνικών κατασκευαστικών 

εταιριών είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία λιγότερων, αλλά µεγαλύτερων 

επιχειρηµατικών σχηµάτων µε σηµαντική τεχνογνωσία, λόγω της έντονης 

δραστηριότητας των τελευταίων ετών στη χώρα µας, και σηµαντικές 

ευκαιρίες ανάπτυξης εντός και εκτός συνόρων.   

∆εύτερη σηµαντική αλλαγή στον κλάδο αποτέλεσε η µεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου που αφορά τις αναθέσεις έργων και τις µελέτες. Έτσι, µε 

την αντικατάσταση του νόµου Ν2576/1998 (σύστηµα ανάληψης έργων µε τον 

Μαθηµατικό Τύπο) και την καθιέρωση του νόµου Ν3263/2004, εφαρµόζεται 

πλήρως η κοινοτική νοµοθεσία και επιλέγεται ο µειοδότης που πληρεί 

παράλληλα και τα κρίσιµα ποιοτικά κριτήρια. Στην πράξη όµως η εφαρµογή 

του Ν.3263/04 από τις αρχές του 2005, έχει οδηγήσει, όπως αναµενόταν, 

σε διαγωνισµούς µε εκπτώσεις που πλησιάζουν µέχρι και το 50% επί του 

αρχικού προϋπολογισµού. 

Η εφαρµογή του συστήµατος της µειοδοσίας έχει σαν αποτέλεσµα την  µείωση 

των σταδίων των διαγωνισµών και της γραφειοκρατίας, καθώς και την 

εφαρµογή του πλήρους ασυµβίβαστου µεταξύ µελετητικών και εργοληπτικών  
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επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα τέθηκαν συγκεκριµένες προθεσµίες για τις 

εκπονήσεις µελετών µε ποινικές ρήτρες έως και € 50.000. Μέχρι στιγµής, µε 

το σύστηµα αυτό έχουν δηµοπρατηθεί δηµόσια έργα ύψους €4,7 δισ. και έχουν 

υπογραφεί συµβάσεις για έργα €2,7 δισ. 

Τέλος, ο νόµος για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Ν. 

3389/05) αναµένεται να εφαρµοσθεί στα µικρά και µεσαία τεχνικά έργα. Το 

καθεστώς στα πραγµατοποιηθέντα µεγάλα έργα (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ 

Ο∆ΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ κ.α), καθώς και σε όσα πρόκειται να 

γίνουν (τµήµατα ΠΑΘΕ, Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης, Ιόνια Οδός 

κ.α) θα εξακολουθήσει ως είχε. Οι Σ.∆.Ι.Τ έχουν σαν στόχο την κάλυψη 

αναγκών σε βασικές περιφερειακές υποδοµές (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, 

βιολογικοί, νοσοκοµεία, δηµόσια κτίρια, σχολεία, κλπ). Οι διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν ρυθµίζονται κυρίως από τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες και 

όχι από το θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων έργων. Η εφαρµογή τους 

προϋποθέτει χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό, αφού το γενικό κόστος µιας 

Σ.∆.Ι.Τ επηρεάζεται καθοριστικά από µελλοντικές χρηµατικές ροές (έσοδα 

από την εκµετάλλευση του έργου). 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα διακρίνεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

� Κατασκευαστική δραστηριότητα κτιρίων (∆ηµόσια και Ιδιωτικά) 

� Κατασκευαστική δραστηριότητα µεγάλων ∆ηµοσίων και 

Συγχρηµατοδοτούµενων τεχνικών έργων 

 

 

 

 

 



MBA-Executive     ∆ιπλωµατική Εργασία 
Μελέτη Κλάδου των Κατασκευών 

Βασιλεία Μπέλλου 11 

2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΚΤΙΡΙΑ 

Το σύνολο των επενδύσεων σε κατοικίες και άλλες κατασκευές 

διαµορφώθηκε από τα € 21.596 εκ το 2003 σε € 23.151 εκ. το 2004. Το 

2004 οι επενδύσεις σε κατασκευές γενικά, πλην των κατοικιών, ανήλθαν στο 

9,12% ποσοστό επί του ΑΕΠ, ενώ οι επενδύσεις µόνο σε κατοικίες ανήλθαν 

στο 4,89% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ειδικότερα το 2004 εκταµιεύτηκαν από 

το Πρόγραµµα των ∆ηµοσίων Επενδύσεων € 9,52 δις για τις κατασκευές από 

€ 7,12 δις που εκταµιεύτηκαν το 2002.   

Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει την συνολική οικοδοµική δραστηριότητα 

για το 2004. 

 

 

Αναφορικά µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα (κατοικίες) ο Πίνακας 

2 δείχνει τις διαφορετικές τάσεις που επικρατούν στη δεκαετία του 90’ 

εξαιτίας των διαφόρων οικονοµικών πολιτικών που εφαρµόζονται, όπως η 

µείωση του πληθωρισµού και η ανάλογη µείωση των επιτοκίων καθώς και των 

∆ιάγραµµα 1. Κατανοµή συνολικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας βάσει όγκου (2004)

Αν.Μακεδονία και 

Θράκη

5%

Αττική

26%

Πελοπόννησος

6%

∆υτική Μακεδονία

2%

Θεσσαλία

7%

Ιόνιοι Νήσοι

3%
∆υτική Ελλάδα

6%

Κρήτη

7%
Νότιο Αιγαίο

4%

Βόρειο Αιγαίο

2%

Στερεά Ελλάδα

7%

Κεντρική 

Μακεδονία

21%

Ήπειρος

4%
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διαφόρων πολιτικών που ακολούθησαν τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα όπως η 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και η πληθώρα προϊόντων σε 

στεγαστικά δάνεια. Επίσης η άνοδος του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου το 1999 

προκάλεσε την µοναδική πτώση στον αριθµό των νέων αδειών από το 1995 

και µετά, στρέφοντας τους ιδιοκτήτες-επενδυτές από την αγορά των 

ακινήτων στην αγορά του χρηµατιστηρίου. 

 

Πίνακας 2.Νέες κατοικίες και βελτιώσεις 

βάσει των εκδοθεισών αδειών 

Έτος Αριθµός αδειών 

1987 108.432 

1988 107.034 

1989 117.327 

1990 120.240 

1991 100.339 

1992 85.095 

1993 79.150 

1994 80.607 

1995 70.862 

1996 86.737 

1997 89.651 

1998 97.411 

1999 88.545 

2000 89.380 

2001 108.021 

2002 128.236 

2003 127.029 

2004* 74.781 

*Τα στοιχεία αφορούν διάστηµα επτά µηνών 

Πηγή :ΕΣΥΕ 
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Στον Πίνακα 3 εµφανίζεται η ιδιωτική νόµιµη οικοδοµική δραστηριότητα κατά 

διοικητική περιφέρεια για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2004 και 

2005 παρουσιάζοντας ποσοστιαία µείωση κατά 0,22% στον αριθµό των 

αδειών, αύξηση κατά 3,62% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,14% στον όγκο   

 

Πίνακας 3. Ιδιωτική Νόµιµη Οικοδοµική ∆ραστηριότητα κατά ∆ιοικητική Περιφέρεια 
                   ( Ιανουάριος - Ιούλιος 2004 & 2005 ) 

Αριθµός αδειών Επιφάνεια σε χιλ.µ2 Όγκος σε χιλ.µ3 

∆ιοικητική 
Περιφέρεια 

2005 2004 
Μεταβολή 
(%) 

2005 2004 
Μεταβολή 

(%) 
2005 2004 

Μεταβολή 
(%) 

2.365 2437 -2,95 647,8 635,9 1,87 2.293,2 2.325,7 -1,40 Αν. Μακεδονία 
και Θράκη 6.900 6798 1,50 2.495,5 2.268,1 10,03 9.510,4 9.023,6 5,39 

Κεντρική 
Μακεδονία 871 979 -11,03 321,0 290,2 10,61 1.049,6 973,5 7,82 

Θεσσαλία 2.989 2856 4,66 834,0 798,4 4,46 3.103,0 2.946,0 5,33 
Ήπειρο 1.454 1736 -16,24 444,6 524,3 -15,20 1.710,3 1.908,5 -10,39 
Ιόνιοι Νήσοι 1.546 1834 -15,70 306,8 349,6 -12,24 1.053,4 1.252,7 -15,91 
∆υτική Ελλάδα 3.260 3187 2,29 788,8 705,0 11,89 2.916,6 2.487,8 17,24 
Στερεά Ελλάδα 3.329 3412 -2,43 849,5 827,0 2,72 3.171,2 3.356,2 -5,51 
Πελοπόννησος 4.158 4370 -4,85 841,4 821,9 2,37 3.083,8 2.916,9 5,72 
Αττική 16.706 15632 6,87 4.051,8 3.730,2 8,62 14.279,3 13.369,8 6,80 
Βόρειο Αιγαίο 1.379 1616 -14,67 211,7 225,6 -6,16 741,3 804,1 -7,81 
Νότιο Αιγαίο 2.079 2449 -15,11 389,1 490,3 -20,64 1.313,5 1.704,1 -22,92 
Κρήτη 2.961 2802 5,67 843,8 904,4 -6,70 2.996,3 3.164,1 -5,30 

Σύνολο       
Χώρας 49.997 50108 -0,22 13.025,8 12.570,9 3,62 47.221,9 46.233,0 2,14 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Σύµφωνα µε στοιχεία από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο και από την 

∆ιεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. το διάστηµα Μάιος 1998 µε 

Σεπτέµβριο 2005 έγιναν 1.008 καταθέσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού 

προϋπολογισµού € 1.062,3 εκ. Από αυτά το ύψος της επιχορήγησης ανήλθε 

στα € 302,9 εκ., ενώ το ποσό των € 544,9 εκ. καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια 

(Πίνακας 4). Από τα 1.008 επενδυτικά σχεδία τα 637 αφορούν τον 



MBA-Executive     ∆ιπλωµατική Εργασία 
Μελέτη Κλάδου των Κατασκευών 

Βασιλεία Μπέλλου 14 

εκσυγχρονισµό των ξενοδοχειακών µονάδων, τα 240 αφορούν την µετατροπή 

διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και καταλυµάτων, ενώ τέλος 76 

αφορούν την ανέγερση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων. Τα υπόλοιπα 

εντάσσονται στην κατηγορία των τουριστικών επενδύσεων όπως, 

εκσυγχρονισµός κάµπινγκ και ειδικών τουριστικών υποδοµών. 
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Πίνακας 4.Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν.2601/98 & στο Ν.3299/04 (Μάιος 1998 – Σεπτέµβριος 2005) 

Κατηγορία επένδυσης 
Αριθµός 

επενδύσεων 

Νέες 

εκσυγχρονιζόµενες 

κλίνες 

Νέες 
θέσεις 
εργασίας 

Προϋπολογισµός 

( σε €) 

Επιχορήγηση 

( σε €) 

Ίδια Κεφάλαια 

( σε €) 

∆άνειο 

(σε €) 

Εκσυγχρονισµός 

ξενοδοχείων 
637 78.986 2.743 550.223.787 135.711.219 303.336.844 111.357.724 

Μετατροπή διατηρητέων -

παραδοσιακών κτιρίων σε 

κύρια καταλύµατα 

240 5.053 1.710 142.840.854 59.881.716 66.512.823 16.446.315 

Ανέγερση – επέκταση 

ξενοδοχείων 
76 6.274 1.048 144.438.850 28.716.350 69.843.540 45.878.960 

Λοιπές τουριστικές 

επενδύσεις* 
55 - 2.211 224.834.077 78.599.859 105.176.363 41.057.855 

Σύνολο επενδύσεων 1.008 90.313 7.712 1.062.337.568 302.909.144 544.869.570 214.740.854 

* επενδύσεις εκσυγχρονισµού κάµπινγκ συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων και ειδικής υποδοµής                                                            

                                                                                                                                                                                                    Πηγή: Προσωρινά στοιχεία ΕΟΤ / ∆νση Μελετών και 

Επενδύσεων  
Πίνακας 4.Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν.2601/98 & στο Ν.3299/04 (Μάιος 1998 – Σεπτέµβριος 2005) 
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2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ∆ΗΜΟΣΙΑ /  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 
2.3.1 Αττική Οδός 

Κατασκευάστηκε µε την µέθοδο της Σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 

Τοµέα. Αφορά κλειστό αυτοκινητόδροµο συνολικού µήκους περίπου 70χλµ 

που καλύπτει περιφερειακά την Αττική. Αποτελείται από δύο άξονες 

� ∆ιόδια Ελευσίνας (Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών) - ∆υτικό 

άκρο Θριάσιου Πεδίου -  Αεροδρόµιο Σπάτων 

� ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού (Καισαριανή - Παλλήνη 

(ανατολικά) - Χαλάνδρι (δυτικά) - Σταυρός Αγίας Παρασκευής 

Τo έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 

2004 και αποτελεί το µεγαλύτερο συγχρηµατοδοτούµενο έργο µέχρι σήµερα. 

 

2.3.2 Οδικός Άξονας Πατρών - Αθήνας – Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 

(ΠΑΘΕ) 

Ο Οδικός άξονας ΠΑΘΕ αποτελεί το πιο σηµαντικό οδικό δίκτυο που 

διασχίζει κάθετα την χώρα µε σηµαντική οικονοµική και κοινωνική σηµασία. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. Αποτελείται από τα κάτωθι τµήµατα: 

� Σχηµατάρι - Υλική - Αγ. Κωνσταντίνο -  Ράχες - Αγ. Θεόδωροι - Σκοτίνα  

� Σκοτίνα - Κατερίνη - Θεσσαλονίκη 

� Πάτρα - Κόρινθος 

� Κόρινθος - Αθήνα – Θήβα 

� Πολύκαστρο – Εύζωνοι 
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2.3.3 Άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (µε σύµβαση παραχώρησης) 

Στα τέλη του Μαΐου του 2006 δύο όµιλοι κατέθεσαν προσφορές για τον 

αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδος : 

1. Ο όµιλος Ελληνικές ∆ιαδροµές, στον οποίο συµµετέχουν οι εταιρίες 

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, Παντεχνική Α.Τ.Ε. , Προοδευτική ΑΤΕ και FCC 

Construction S.A. 

2. Ο όµιλος Hellenic Autopistas, στον οποίο συµµετέχουν οι εταιρίες ΓΕΚ 

Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Cintra S.A. και Dragados S.A,  

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του 

αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδας, από την ΠΑΘΕ ( ηµικόµβος κοντά στη 

Σκάρφεια ) έως τον Α/Κ Παναγιάς της Εγνατίας Οδού, µήκους 175 χλµ. 

Επίσης, περιλαµβάνει τη λειτουργία, αναβάθµιση και συντήρηση τµηµάτων που 

κατασκευάζονται ως δηµόσια έργα (δαπάνη του ∆ηµοσίου) στο Πέταλo του 

Μαλιακού της ΠΑΘΕ, από Σκάρφεια µέχρι Ράχες, µήκους 57 χλµ. 

Το άνοιγµα των προσφορών ορίστηκε για τις 27.7.06. Υπάρχουν πληροφορίες 

ωστόσο για επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού, εξαιτίας της απόρριψης (για 

τεχνικούς λόγους), µίας εκ των δύο προσφορών (του οµίλου Ελληνικές 

∆ιαδροµές) 

 

2.3.4 Άξονας Τρίπολη - Κόρινθος - Καλαµάτα & Λεύκτρο - Σπάρτη (µε 

σύµβαση  παραχώρησης) 

Οριστικός ανάδοχος του έργου είναι ο όµιλος ΜΩΡΕΑΣ, στον οποίον 

συµµετέχουν οι εταιρίες Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε., Impregilo SpA., 

Παντεχνική Α.Ε. 

Βάσει της προσφοράς του, το κατασκευαστικό κόστος του έργου, σε 

τρέχουσες τιµές, ανέρχεται σε €844 εκατ. και το συνολικό κόστος στα 

€1,044 δισ., στο οποίο περιλαµβάνονται επιπλέον οι τόκοι κατασκευαστικής 
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περιόδου, το κόστος λειτουργίας κατά την κατασκευή κ.ά. Η χρηµατοδοτική 

συµβολή του ∆ηµοσίου είναι €330 εκατ., εκ των οποίων τα µισά θα 

προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπολειπόµενο κόστος θα καλυφθεί 

από τον ανάδοχο (ίδια κεφάλαια και τραπεζικός δανεισµός). 

Το έργο παραχώρησης έχει συνολικό µήκος 205 χλµ. µε 26 ανισόπεδους 

κόµβους 

 

2.3.5 Οδικός άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα & Πάτρα – Πύργος – 

Τσακώνα  (µε σύµβαση παραχώρησης) 

Πρόκειται για οδικό έργο µήκους 365 χλµ εκ των οποίων θα κατασκευαστούν 

τα 283,7 χλµ και θα βελτιωθούν τα υπόλοιπα 81,7 χλµ του υπάρχοντα άξονα, 

προϋπολογισµού περίπου €1,8 δισ. 

Στις 9 Οκτωβρίου 2006 κατατέθηκαν οι οριστικές προσφορές από τις 4 

κοινοπραξίες τεχνικών εταιριών που διεκδικούν την ανάληψη της κατασκευής 

του οδικού αυτού άξονα, προκειµένου στο τέλος του χρόνου να αναδειχθεί ο 

ανάδοχος, να υπογραφεί η σύµβαση που θα κυρωθεί από τη Βουλή την άνοιξη 

του 2007, ώστε να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ολοκληρώσει το έργο 

µετά από 50 µήνες. 

Οι 4 όµιλοι που προεπιλέγησαν στην τελική φάση του διαγωνισµού και 

διεκδικούν το έργο είναι οι εξής: 

- Ο όµιλος ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ στον οποίο συµµετέχουν οι εταιρίες Vinci S.A., 

Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε., J&P Αβαξ Α.Ε. 

- Ο όµιλος ΑΠΟΛΛΩΝ στον οποίο συµµετέχουν οι εταιρίες ΑΘΗΝΑ, 

CRUPO DRAGADOS OP, HOCHTIEF GMBH, LAMDA S.A. 

- Ο όµιλος HELLENIC AUTOPISTAS στον οποίο συµµετέχουν οι εταιρίες 

ΓΕΚ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., CITRA, ACS. 
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- Ο όµιλος Ο∆ΟΠΟΙΗΣΙΣ στον οποίο συµµετέχουν οι εταιρίες MOTA, 

ENGIL, ACCIONA, MHXANIKH A.E., ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. 

 

2.3.6 Ιόνια οδός (µε σύµβαση παραχώρησης) 

Ο όµιλος Hellenic Autopistas επιλέχθηκε τον Μάιο ως προσωρινός 

ανάδοχος για την µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία της 

Ιόνιας Οδού. Η σύµβαση παραχώρησης αφορά στην κατασκευή σύγχρονου 

αυτοκινητόδροµου από το Αντίρριο ως τα Ιωάννινα, καθώς και την 

αναβάθµιση και την συντήρηση του υπάρχοντος αυτοκινητοδρόµου από την 

Αθήνα ως την Λαµία. Το κατασκευαστικό κόστος ανέρχεται σε €1,1 δισ., το 

συνολικό (πλέον τόκων κατασκευαστικής περιόδου κλπ) σε €1,4 δισ. η 

δηµόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) σε €330 εκατ., ενώ η 

συνολική διάρκεια παραχώρησης ανέρχεται σε 30 χρόνια. Το συνολικό µήκος 

του αυτοκινητοδρόµου είναι 382 χλµ. εκ των οποίων 158,9 χλµ. αφορούν 

στην κατασκευή καινούργιου δικτύου. Η κατασκευάστρια κοινοπραξία 

αποτελείται από τις ΓΕΚ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε, CINTRA S.A., DRAGADOS S.A, 

κ.ά. 

 

2.3.7 Εγνατία Οδός 

Αποτελεί έναν σύγχρονο κλειστού τύπου αυτοκινητόδροµο 680 χλµ. µε 

παρόδιους βοηθητικούς δρόµους συνολικού µήκους 720 χλµ που ενώνει την 

Ελλάδα µε την Αλβανία, Βουλγαρία, την Π.Γ.∆.Μ. και την Τουρκία. 

Στην Εγνατία Οδό καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί Αυτοκινητόδροµοι IV 

(Βερολίνο - Σόφια - Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι - Αλεξανδρούπολη) και X 

(Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη). Ξεκινά από την Ηγουµενίτσα και 

διασχίζοντας τους Νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Γρεβενών, Κοζάνης, 
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Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου καταλήγει 

στους Κήπους, στα σύνορα µε την Τουρκία.  

Η διαχείριση του έργου ανατέθηκε στην εταιρία Εγνατία Α.Ε. που 

συγκροτήθηκε από το κράτος µε σκοπό την ανάθεση της µελέτης, της 

κατασκευής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης του 

έργου. 

Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µέχρι 

σήµερα η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από το Β’, Γ’ ΚΠΣ και πρόσθετους 

Εθνικός Πόρους ανέρχεται στα €3.800 εκ. 

Τον Απρίλιο ανακηρύχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα τρία τελευταία 

έργα της  Εγνατίας Οδού, συνολικού προϋπολογισµού €406 εκατ. Πιο 

συγκεκριµένα, τα τρία έργα αφορούν: 

1. Την κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο 

σήραγγας Μαλακασίου Β (προϋπολογισµός €159 εκατ. συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α). Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό 

έκπτωσης επί του αρχικού προϋπολογισµού 37,77%. 

2. Την κατασκευή κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού ∆ερβένι – Σέρρες – 

Προµαχώνας: Τµήµα Στρυµονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού 

(προϋπολογισµός €133 εκατ., συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). Προσωρινός 

ανάδοχος αναδείχτηκε η ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 28,2%. 

3. Την κατασκευή τµήµατος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ 

Περιστερίου (προϋπολογισµός €114 εκατ., συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 

36,31%. 

 

 

 



MBA-Executive     ∆ιπλωµατική Εργασία 
Μελέτη Κλάδου των Κατασκευών 

Βασιλεία Μπέλλου 21 

2.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ∆ΗΜΟΣΙΑ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

2.4.1 ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στα πλαίσια της ενίσχυσης των Σιδηροδροµικών 

δικτύων όλης της Ευρώπης (Λευκή Βίβλος) ενίσχυσε κατά την περίοδο 2000-

2006, µέσω του Γ’ ΚΠΣ και του Β’ Ταµείο Συνοχής την ΕΡΓΟΣΕ (εταιρία 

που ιδρύθηκε για την διαχείριση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων) µε € 

3.473,4 εκ. Τα σηµαντικότερα έργα του επενδυτικού προγράµµατος είναι: 

� Εκσυγχρονισµός ∆ικτύου ΠΑΘΕΠ ( Πειραιάς - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - 

Ειδοµένη -  Προµαχώνα ) 

� Εκσυγχρονισµός ∆ικτύου Αθήνα – Πάτρα 

� Κατασκευή εµπορευµατικού σταθµού στο Θριάσιο Πεδίο και σύνδεση του 

µε το λιµάνι του Ν. Ικονίου 

� Κατασκευή Προαστιακού Σιδηροδρόµου 

� Έργα ανακαίνισης του δικτύου της Πελοποννήσου και της Ανατολική 

Μακεδονίας 

Ενδεικτικά παρατίθενται οι χρηµατοδοτήσεις για τα έργα του άξονα Πειραιάς 

-  Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδοµένη και του  Προαστιακού Σιδηροδρόµου για 

το διάστηµα 2000-2006 (Πίνακας 5 & 6) 
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Πίνακας 5. Χρηµατοδοτικός πίνακας Γ’ ΚΠΣ έργων του ΟΣΕ (ΕΡΓΟΣΕ) στον άξονα Πειραιάς - Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη - Ειδοµένη (2000-2006) 

Έτος Εθνικοί Πόροι € Κοινοτική Συµµετοχή € Σύνολο € 

2000 0 0 0 

2001 90.939.122 90.929.942 181.869.064 

2002 103.507.457 103.497.007 207.004.464 

2003 103.660.176 103.649.712 207.309.888 

2004 119.490.845 119.480.260 238.971.105 

2005 120.257.033 120.246.369 240.503.402 

2006 117.926.232 117.915.845 235.842.077 

Σύνολο περιόδου 

2000-2006 
655.780.865 655.719.135 1.311.500.000 

Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ 

 

Πίνακας 6. Χρηµατοδοτικός πίνακας Γ’ ΚΠΣ έργων του ΟΣΕ (ΕΡΓΟΣΕ) για τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο 

(2000-2006) 

Έτος Εθνικοί Πόροι € Κοινοτική Συµµετοχή € Σύνολο € 

2000 0 0 0 

2001 51.149.735 51.104.099 102.253.834 

2002 59.137.503 58.166.993 117.304.496 

2003 58.571.562 58.252.815 116.824.377 

2004 37.374.744 38.085.493 75.460.237 

2005 57.919.703 38.516.059 76.435.762 

2006 36.348.434 36.372.860 72.721.294 

Σύνολο περιόδου 

2000-2006 
280.501.681 380.498.319 561.000.000 

Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ 

 

2.4.2 Τραµ 

Έργο που συνδέει το κέντρο της Αθήνας µε την παραλιακή οδό από την µια 

πλευρά µε τον Άλιµο, το  Ελληνικό και την Γλυφάδα και από την άλλη µε το 

Φαληρικό ∆έλτα, το Νέο Φάληρο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το 2000 
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συστάθηκε η, κρατικών συµφερόντων εταιρία, Τραµ Α.Ε. µε σκοπό την 

επίβλεψη, την κατασκευή, την διαχείριση και την εκµετάλλευση του δικτύου. 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2004 µε 

χρηµατοδότηση κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Γ’ ΚΠΣ και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Χρηµατοδοτικός πίνακας Γ’ ΚΠΣ έργων ανάπτυξης Τραµ στην Αθήνα (2000-2006) 

Έτος Εθνικοί Πόροι € Κοινοτική Συµµετοχή € Σύνολο € 

2000 0 0 0 

2001 25.847.129 25.749.048 51.596.177 

2002 31.428.029 29.307.721 60.735.750 

2003 30.046.025 29.350.964 59.396.989 

2004 28.133.546 29.689.747 57.823.293 

2005 28.600.623 29.906.689 58.507.312 

2006 29.074.399 29.129.746 58.204.145 

Σύνολο περιόδου 

2000-2006 
173.129.751 173.133.915 346.263.666 

Πηγή: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 

2.4.3 Αττικό Μετρό 

Από τον Ιανουάριο του 2000 λειτουργεί στην Αθήνα ένα γρήγορο και καλά 

οργανωµένο δίκτυο Μετρό αριθµώντας σήµερα 24 σταθµούς σε δύο γραµµές: 

Γραµµή 2 (κόκκινη)  

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ και  

Γραµµή 3 (µπλε)  

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. 

Το έργο διακρίνεται σε: 

Βασικό έργο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ & ∆ΑΦΝΗ – ΣΕΠΟΛΙΑ 
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A' Γενιά Επεκτάσεων: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, 

∆ΑΦΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΟΛΙΑ-

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 

Β 'Γενιά Επεκτάσεων: ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-

ΓΑΛΑΤΣΙ, ΧΑΪ∆ΑΡΙ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Οι δύο γραµµές του ΜΕΤΡΟ εξυπηρετούν περίπου 650.000 επιβάτες 

ηµερησίως, ενώ η Γραµµή 1 του Η.Σ.Α.Π. εξυπηρετεί 415.000 επιβάτες 

αντίστοιχα. Οι Αθηναίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν 

«συνδυασµένες διαδροµές» εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο στις καθηµερινές 

τους µετακινήσεις. 

Οι συρµοί διέρχονται από τους σταθµούς κάθε τρία λεπτά τις ώρες αιχµής 

και κάθε πέντε ως δέκα λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Χαρακτηριστικά, µε το 

Μετρό χρειάζονται µόνο 10 λεπτά για να καλυφθεί η απόσταση ΣΥΝΤΑΓΜΑ -

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ενώ µε το αυτοκίνητο η ίδια απόσταση καλύπτεται σε 35 

λεπτά το λιγότερο. Επιπλέον, µε τους νέους συρµούς διπλής τάσης του Μετρό 

η απόσταση ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ καλύπτεται µέσα σε µόνο 37 λεπτά. 

Το έργο κατασκευάστηκε µε τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και 

την εντατική εργασία χιλιάδων εργαζοµένων, επιστηµόνων και τεχνιτών από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την επίβλεψη της κατασκευής του βασικού 

έργου και των νέων επεκτάσεων έχει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.(Α.Μ.), ενώ η 

Α.Μ.Ε.Λ., θυγατρική εταιρία της Α.Μ., διαχειρίζεται τη λειτουργία του έργου. 

Η κατασκευή του βασικού έργου του Μετρό επιχορηγήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50%. Το 39% του έργου χρηµατοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια 

καλύφθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
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Το βασικό έργο εκτελέστηκε από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ, µια 

κοινοπραξία 22 Ελληνικών, Γερµανικών και Γαλλικών εταιριών που 

συνεργάστηκαν για την κατασκευή του Μετρό µε σύµβαση σταθερού τιµήµατος 

µε το κλειδί στο χέρι. 

Στο πρόγραµµα των επεκτάσεων µεγάλες Ελληνικές εταιρίες (ΑΕΓΕΚ, 

ΑΚΤΩΡ, ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) σε συνεργασία µε ξένους οίκους (SELI, ALPINE BAU, 

WEISS FREYTAG, IMPREGILO) έχουν αναλάβει τα έργα Πολιτικού 

Μηχανικού. Τα Η/Μ των επεκτάσεων έχουν ανατεθεί σε µεγάλους οίκους 

του εξωτερικού (SIEMENS, CHAPEAUX, ALSTOM, TRANSURB, 

KOEHNE) µε τη συµµετοχή ελληνικών εταιριών (ΑΚΤΩΡ, ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ), 

ενώ η προµήθεια των νέων συρµών ανατέθηκε στην Κορεατική Κοινοπραξία 

HANWHA - ROTEM. 

Για το βασικό έργο, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είχε χρηµατoδoτήσει 

αρχαιoλoγικές αvασκαφές έκτασης 69.000 τετραγωvικώv µέτρωv, πoυ είvαι 

οι µεγαλύτερες πoυ έχoυv γίvει πoτέ στηv Αθήvα. Στις περιoχές, όπoυ ήρθαν 

στο φως αρχαιότητες, υπάρχει αυστηρός έλεγχoς και παρακoλoύθηση ώστε 

vα πρoστατεύονται και vα συντηρούνται τα ευρήµατα. Εξειδικευµέvoι 

αρχαιoλόγoι τoυ Υπoυργείoυ Πoλιτισµoύ αvέσκαψαν µε πρoσoχή, κατέγραψαν, 

αvέλυσαν και απoθήκευσαν κάθε εύρηµα. Προκειµένου να µειωθούν στο 

ελάχιστο oι πιθαvότητες συvάvτησης αρχαιολογικών ευρηµάτων, oι σήραγγες 

τoυ Μετρό διαvoίχθηκαν σε βάθoς 20 µέτρωv, επίπεδo πoλύ χαµηλότερo από 

αυτό στo oπoίo βρίσκovται τα αρχαιολογικά ευρήµατα. Όπου είναι δυνατόν και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρχαιολόγων τα αρχαιολογικά ευρήµατα 

αναδεικνύονται σε επαφή µε το έργο του Μετρό (έκθεση στους σταθµούς 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ και ∆ΑΦΝΗ, ανάδειξη στην πλατεία Συντάγµατος κτλ). 
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Έργο 
Κατασκευαστικό 

Κόστος 
Ανάδοχος 

Αριθµός 
Ηµερ. 

Επιβατών 

Έτος 
ολοκλήρωσης 

Μετρό Θεσσαλονίκης €1.100 εκατ. 

Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ – 
IMPREGILO –  

ANSALDO TSF –  
SELI – 

ANSALDOBREDA. 
Υπογραφή σύµβασης 

στις 7.4.06. Οι 
εργασίες εκτιµάται ότι 
θα διαρκέσουν 6,5 

χρόνια. 

 

2013 

Αττικό Μετρό: 
Αγ. ∆ηµήτριος – 

Ελληνικό (5,5 χλµ.) 
€410 εκατ. 

Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ - 
SIEMENS - VINCI. 
Υπογραφή σύµβασης 

8.3.06 

80.000 2009 

Αττικό Μετρό: 
Μοναστηράκι - 

Αιγάλεω – Χαϊδάρι 
(5,8 χλµ.) 

€200 εκατ. 

Κοινοπραξία ALPINE - 
ΤΕΡΝΑ - 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - 
POWELL. 

Υπογραφή σύµβασης 
τελευταίου τµήµατος 

διαδροµής στις 20.2.06 

110.000 2007-2008 

Αττικό Μετρό: 
Αγ. Αντώνιος – 
Περιστέρι – 

Ανθούπολη (1,5 χλµ.) 

€100 εκατ. 

Κοινοπραξία F.C.C. 
CONSTRUCTION - 

J&P ΑΒΑΞ. 
Ανάδειξη προσωρινού 
µειοδότη στις 11.4.06.  

50.000 2008 

 
 

2.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ 

Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα 

παγκοσµίως και έχει σκοπό την καθαρισµό και την επεξεργασία των υδάτων 

του Σαρωνικού Κόλπου. Το έργο λειτουργεί από το ∆εκέµβριο του 2004 µε 

συνολικό κόστος € 210,7 εκ. Την κατασκευή του έργου ανέλαβε η 

Κοινοπραξία Θεµελιοδοµή Α.Ε. - Άκτωρ Α.Ε. – Αθηνά Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε. – 

Passavant Roediger Products GmbH  – Giovanni Putignano & Figli S.r.l, ενώ 

η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων / Αποχέτευσης και Επεξεργασίας 

Λυµάτων Μείζονος Πρωτευούσης, που είναι υπεύθυνη για τον συντονισµό 
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του έργου, έχει προσλάβει ως Τεχνικό Σύµβουλο την Κοινοπραξία των 

εταιριών Aquaconsult GmbH,Υδροηλεκτρική ΕΠΕ, Γ. Καραβοκύρης & 

Συνεργάτες ΕΠΕ, ΑΝ. ΤΕ.Μ. ΕΠΕ.   

 

2.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΦΥΡΑ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

Το έργο της γέφυρας ενώνει βασικούς και δευτερεύοντες άξονες της χώρας, 

δηλαδή τον άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη  µε τον ∆υτικό άξονα 

Καλαµάτα-Ηγουµενίτσα και τον δευτερεύοντα άξονα Αντίρριο –Λαµία. Το έργο 

ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 2004. Κατασκευάστηκε και αυτό µε 

την µέθοδο της Σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. Η εταιρία Γέφυρα 

Α.Ε. που συστάθηκε για αυτό το σκοπό απαρτίζονταν από τις εξής εταιρίες: 

Αθηνά Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε, Ελληνική Τεχνοδοµική Α.Ε., Ζεύς Α.Τ.Ε., Όµιλος 

GTM, Προοδευτική Α.Τ.Ε., Κ.Ι. Σαραντόπουλος Α.Ε., Τεχνική Εταιρία Βόλου 

Α.Ε. 

Η Γέφυρα Α.Ε. είχε την ευθύνη της µελέτης ,κατασκευής, χρηµατοδότησης, 

συντήρησης και λειτουργίας του έργου για 42 χρόνια, ενώ στη συνέχεια η 

διαχείριση του έργου θα αποδοθεί στο ∆ηµόσιο. 

 

2.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Για τα λιµάνια της χώρας (Βόλος, Ηγουµενίτσα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Καβάλα 

Λαύριο, Μύκονος,  Ναύπλιο,  Πάτρα, Πειραιάς, Ρόδος και Σούδα) 

προωθούνται επιχορηγήσεις προϋπολογισµού € 270 εκ. µέσω του Γ’ ΚΠΣ 

ενώ παράλληλα µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

προωθούνται παρεµβάσεις στα λιµάνια της Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης 

και της Κω. 
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2.8 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ Ο∆ΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ) 

Για το κατασκευαστικού κόστους €600 εκατ. έργο, οριστικός ανάδοχος έχει 

αναδειχθεί η κοινοπραξία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ, ΑΚΤΩΡ, BOSKALIS, ARCHIRODON). Μετά την 

απόρριψη των ενστάσεων που είχαν γίνει στην Ε.Ε θα υπογράφονταν τελικά η 

σύµβασης παραχώρησης, όµως στις αρχές Ιανουαρίου κατατέθηκε αίτηση 

κατακύρωσης από Πολίτες της πόλης στο Ε’ τµήµα του Συµβουλίου 

Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισµού, η οποία 

επικυρώνει την απόφαση κατεδάφισης επτά κτιρίων στο λιµάνι. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5ΗΣ – 6ΗΣ – 7ΗΣ  

ΤΑΞΗΣ 

Παρακάτω δίνονται κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των τεχνικών 

εταιριών που αφορούν δραστηριότητες και εκτός της κατασκευής δηµοσίων 

και ιδιωτικών έργων, όπως π.χ. η κατασκευή µηχανολογικού εξοπλισµού, η 

παραγωγή ασφαλτοµίγµατος, η παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος, η διαχείριση 

ακινήτων, η παραγωγή δοµικών υλικών, η κατασκευή µεταλλικών κτιρίων, κ.α. 

Όσον αφορά στις τεχνικές εταιρείες µε πτυχίο 6ης τάξης, συνολικά σήµερα 

δραστηριοποιούνται 46 (Πίνακας 9 - κατάταξη των εταιριών 6ης τάξης βάσει 

του κύκλου εργασιών τους). Το 2004 εµφάνισαν συνολικό Κύκλο Εργασιών € 

1.610,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7% σε σχέση µε το 

2003, ενώ τα Κέρδη τους Προ Φόρων ανήλθαν σε € 110 εκ., 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 14%. Η δραστηριότητά τους 

αντιστοιχεί στο 53,9% των 14 εταιριών µε πτυχίο 7ης τάξεως (κύκλος 

εργασιών 2004: € 2.990 εκ. - Πίνακας 8).  
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Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών για τις 23 κατασκευαστικές εταιρίες που είναι 

εισηγµένες στο ΧΑΑ ανήλθε στα € 1.494,40 εκ. το 2005 εµφανίζοντας 

πτώση κατά 20,1% σε σχέση µε το 2004, ενώ και το άθροισµα των 

αποτελεσµάτων τους ήταν αρνητικό, κυρίως εξαιτίας των αρνητικών 

αποτελεσµάτων της ΑΛΤΕ. Από αυτές, οι 16 σηµείωσαν µείωση των εσόδων 

τους, ενώ 7 εταιρίες παρουσιάζουν ζηµιές (Πίνακας 10). Σχετικά µε τα 

µερίδια αγοράς, βάσει κύκλου εργασιών, την πρώτη θέση κατέχει η εταιρία 

Άκτωρ ΑΤΕ µε µερίδιο 11,82%,ενώ ακολουθούν οι Μοχλός Α.Ε. (7,44%),J&P 

Άβαξ Α.Ε. (7,39%) και Τέρνα Α.Ε. (6,98%) (Πίνακες 11,12,13&14) 

Αυτή είναι µια καθαρή µατιά µε βάση τα οικονοµικά δεδοµένα. Υπάρχει, όµως, 

και µια άλλη και πλέον ουσιαστική. Οι λογιστικές καταστάσεις µπορεί να 

δείχνουν τζίρους, αλλά τα ταµεία να είναι άδεια. Είναι γνωστό ότι 

παρατηρείται, εκτός από µια σηµαντική µείωση του κατασκευαστικού 

αντικειµένου, µια εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση στην πληρωµή 

εκτελεσµένων έργων. Οι διαµαρτυρίες των τεχνικών εταιριών, µεγάλων και 

µικρότερων, έχουν γίνει ευρύτατα γνωστές.  

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι εταιρίες που έχουν να λαµβάνουν 

µεγάλα ποσά, να µην µπορούν να εκπληρώσουν άµεσες ή βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις τους σε εργαζοµένους και προµηθευτές που αντιστοιχούν σε 

σχετικά πολύ µικρά ποσά. Με τον τρόπο αυτό οδηγούνται σε καταστροφή και 

το πλήθος των εργαζοµένων στην ανεργία. Και αυτό είναι ένα µείζον 

πρόβληµα για τη χώρα.  
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Πίνακας 8                                              ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(κατάταξη κατά φθίνουσα τάξη συνολικών εσόδων 2004) 

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 

Σε εκατ. € ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 
  

ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 2004 2003 2004 2003 2004 2003 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 7η 630,21 860,52 342,16 467,07 1,10 5,03
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 7η 396,90 334,40 371,57 313,73 8,30 8,51
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. 7η 393,81 412,36 218,89 201,13 47,67 42,41
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 7η 372,36 383,24 243,54 241,33 43,46 34,77
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.E. 7η 176,05 187,55 176,05 187,55 2,13 7,19
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 7η 161,43 200,27 82,23 96,02 7,85 10,10
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 7η 144,12 141,19 55,10 27,04 5,09 11,54
ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. 7η 133,27 156,09 67,63 115,37 1,95 14,73
ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. 7η 116,07 167,93 96,74 141,94 -1,29 14,92
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 7η 107,61 109,54 74,57 63,42 15,35 12,22
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 7η 100,77 109,36 75,83 86,83 6,53 6,22
ΕΜΠΕ∆ΟΣ Α.Ε. 7η 92,15 180,85 44,56 81,89 -54,70 8,66
Ε∆ΡΑΣΗ - ΧΡ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 6η 88,81 94,68 66,95 69,68 3,35 4,85
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 7η 82,99 131,71 55,08 85,79 1,59 5,51
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. 7η 82,15 107,78 68,22 86,98 0,82 2,33
∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 6η 78,91 69,82 78,91 69,46 6,17 6,35
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 6η 63,93 52,36 42,35 27,11 9,08 7,05
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. "INTRAKAT" 6η 61,86 56,19 33,28 42,56 8,48 6,98
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 6η 42,31 43,01 17,40 11,88 0,29 1,15
ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 6η 41,21 51,67 32,26 43,90 1,01 1,56
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 6η 35,70 33,01 14,55 15,62 0,41 0,78
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ, Ι., - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 5η 25,62 21,38 25,62 21,38 4,23 3,87
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ, ΑΦΟΙ, Α.Τ.Ε. 6η 22,92 19,94 17,51 16,72 0,52 0,63
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. 6η 18,79 18,43 18,70 17,44 1,76 0,09
ΣΥΝΟΛΟ   3.469,98 3.943,27 2.319,70 2.531,85 121,14 217,44

Σηµείωση: Στα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α εµπεριέχονται και αυτά µέσω συµµετοχής σε κοινοπραξίες 
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Πίνακας 9 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 6ΗΣ ΤΑΞΗΣ 
(ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ) 

(κατάταξη κατά φθίνουσα τάξη κύκλου εργασιών 2004) 

 
ποσά σε € εκατ. 

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 138,9 121,4 14,4% 20,4 16,8 21,4% 14,7% 13,8% 0,0 0,0
2 Ε∆ΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ 88,8 94,7 -6,2% 3,4 4,9 -30,6% 3,8% 5,2% 0,8 0,0
3 Κ. ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ 72,1 53,9 33,7% 1,07 2,1 -49,0% 1,5% 3,9% 1,5 1,4
4 ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ 71,5 42,4 68,6% 6,1 4 52,5% 8,5% 9,4% 0,0 0,0
5 ΕΚΤΕΡ ΑΕ 63,9 52,4 21,9% 9,1 7 30,0% 14,2% 13,4% 0,2 0,1
6 ∆ΙΕΚΑΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ 63,1 48,1 31,2% 6,6 5,2 26,9% 10,5% 10,8% 0,2 0,2
7 ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ 61,9 56,2 10,1% 8,5 7,1 19,7% 13,7% 12,6% 0,3 0,2
8 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Χ. Ι. ΑΕ 58,0 57,1 1,6% 3,3 3 10,0% 5,7% 5,3% 0,1 0,7
9 ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ 47,8 38,9 22,9% 4,6 3,9 17,9% 9,6% 10,0% 0,6 0,5

10 ΜΕΤΩΝ ΑΕ 46,6 53,7 -13,2% 6,7 7,3 -8,2% 14,4% 13,6% 0,3 0,3
11 ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 43,5 37,0 17,6% 3,2 2,6 23,1% 7,4% 7,0% 0,6 0,5
12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 43,5 24,2 79,8% 8,7 7,3 19,2% 20,0% 30,2% 0,4 0,3
13 ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 43,0 24,4 76,2% 1,9 1,8 5,6% 4,4% 7,4% 1,2 0,5
14 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ 42,3 43,0 -1,6% 0,3 1,2 -75,0% 0,7% 2,8% 0,2 0,2
15 ΓΕΝΕΡ 41,2 51,6 -20,2% 1 1,6 -37,5% 2,4% 3,1% 0,2 0,4
16 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 39,0 34,2 14,0% -10,6 0,3 0,9% 1,8 0,5
17 ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ Κ ΑΕ 38,6 49,7 -22,3% 2,4 3,6 -33,3% 6,2% 7,2% 0,4 0,1
18 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 38,0 25,7 47,9% 2,3 1,2 91,7% 6,1% 4,7% 0,1 0,1
19 ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕΕ 36,3 24,9 45,8% 2,2 1,5 46,7% 6,1% 6,0% 0,1 0,2
20 ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 35,7 33,0 8,2% -0,4 0,8 2,4% 0,6 0,5
21 ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ 34,9 34,8 0,3% 2,7 3,1 -12,9% 7,7% 8,9% 0,0 0,4
22 ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ 33,3 42,0 -20,7% 2,6 3,9 -33,3% 7,8% 9,3% 0,9 0,3
23 ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕΤΕ 32,1 30,1 6,6% 0,9 4,3 -79,1% 2,8% 14,3% 0,5 0,5
24 ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΑΕ 27,6 18,1 52,5% 2,5 2 25,0% 9,1% 11,0% 0,0 0,0
25 ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ 26,9 18,4 46,2% 4,7 2,6 80,8% 17,5% 14,1% 0,1 0,2
26 ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 26,6 17,9 48,6% 0,7 0,5 40,0% 2,6% 2,8% 0,6 1,0
27 ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 25,8 14,8 74,3% 1,9 1,4 35,7% 7,4% 9,5% 0,3 0,2
28 ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ 25,2 44,2 -43,0% 1,7 2,9 -41,4% 6,7% 6,6% 0,3 0,2
29 ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 24,5 27,4 -10,6% 2,2 2,8 -21,4% 9,0% 10,2% 0,0 0,0
30 ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ 22,9 19,9 15,1% 0,5 0,6 -16,7% 2,2% 3,0% 0,2 0,2
31 ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 22,7 36,5 -37,8% 0,2 2 -90,0% 0,9% 5,5% 1,2 0,6
32 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΕ 21,3 14,1 51,1% 1,1 1,3 -15,4% 5,2% 9,2% 0,3 0,3
33 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 20,5 22,8 -10,1% 1,5 0,4 275,0% 7,3% 1,8% 0,0 0,0
34 ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ 18,8 18,4 2,2% 1,8 0,1 1700,0% 9,6% 0,5% 0,2 0,3
35 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ 18,5 18,5 0,0% 1,3 1,4 -7,1% 7,0% 7,6% 0,2 0,0
36 ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 18,0 16,3 10,4% 1,3 0,3 333,3% 7,2% 1,8% 0,2 0,6
37 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 16,2 11,4 42,1% 0,3 0,3 0,0% 1,9% 2,6% 0,5 0,3
38 CYBARCO ATE 14,9 11,4 30,7% -2,2 -1,3 0,6 0,4
39 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ 14,8 25,6 -42,2% 2,3 10,3 -77,7% 15,5% 40,2% 0,0 0,0
40 ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΑΤΕ 13,2 14,4 -8,3% 1,7 1,9 -10,5% 12,9% 13,2% 0,8 0,4
41 Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ 12,2 11,6 5,2% 0,2 0,4 -50,0% 1,6% 3,4% 1,0 0,8
42 ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ 8,5 8,8 -3,4% -0,4 0,4 4,5% 0,7 0,5
43 ΓΕΤΕΜ ΑΕ 8,5 8,2 3,7% 0,1 -0,7 1,2% 0,8 0,8
44 ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 5,2 1,9 173,7% 0,5 -0,6 9,6% 0,0 0,0
45 ΘΟΛΟΣ ΑΤΕ 4,0 2,3 73,9% -0,3 -0,4 0,7 0,6
46 ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ. ΑΤΕ - 48,9 - 5,1 - 10,4% - 0,7

ΣΥΝΟΛΟ 1610,8 1505,2 7,0% 110,6 128,2 -13,8% 6,9% 8,5% 0,4 0,3

* Στα συνολικά έσοδα περιλαµβάνονται και εκείνα λόγω συµµετοχής σε κοινοπραξίες.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΠΦ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Κ.Κ ΞΕΝΑ/Ι∆ΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

∆ ∆
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Πίνακας 10. Κύκλος εργασιών - αποτελέσµατα εισηγµένων κατασκευαστικών εταιριών 2005 - 2004  
(µη ενοποιηµένα) 

 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€ εκατ.) Κ.Π.Φ. (€ εκατ.) 

Εταιρία 2005 2004 ∆ 2005 2004 ∆ 

ΜΟΧΛΟΣ 327,94 374,46 -12,4% -21,24 11,66  

J. & P. - ΑΒΑΞ 155,50 218,89 -29,0% 18,71 34,42 -45,6% 

ΤΕΡΝΑ 143,54 240,31 -40,3% 7,59 36,19 -79,0% 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 103,22 86,69 19,1% 6,22 3,68 69,0% 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 84,30 76,47 10,2% 20,80 11,67 78,2% 

ΑΘΗΝΑ 81,81 94,18 -13,1% -12,94 2,59  

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ * 78,62 61,26 28,3% 4,53 7,12 -36,4% 

ΑΤΤΙ - ΚΑΤ 68,81 58,86 16,9% 0,99 -1,96  

Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Χ. 60,59 66,95 -9,5% 1,24 2,57 -51,8% 

ΑΕΓΕΚ 56,62 54,65 3,6% -11,38 -6,82  
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΛΑΠΠΑΣ 
** 53,27 27,02 97,2% 10,26 3,17 223,7% 

ΒΙΟΤΕΡ 49,50 83,13 -40,5% 2,91 7,62 -61,8% 

∆ΙΕΚΑΤ 49,02 72,29 -32,2% 2,12 2,03 4,4% 

INTRAKAT 31,64 32,78 -3,5% 0,33 8,68 -96,2% 

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 31,00 25,27 22,7% -4,99 4,73  

ΕΚΤΕΡ 25,57 42,69 -40,1% 5,30 3,34 58,7% 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ 16,28 17,43 -6,6% 0,23 0,01 2200,0% 

ΓΕΝΕΡ 13,89 32,50 -57,3% -0,18 5,39  

∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 13,64 15,52 -12,1% 0,07 2,98 -97,7% 

ΕΡΓΑΣ 7,34 18,18 -59,6% 0,14 0,88 -84,1% 

ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 6,96 9,17 -24,1% 37,32 36,82 1,4% 

ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ 26,42 77,14 -65,8% -19,16 
-

61,83  

ΑΛΤΕ 8,92 85,61 -89,6% -228,85 
-

96,46  

Σύνολο 1.494,40 1.871,45 -20,1% -179,98 18,48  
 

* Η εταιρία απορροφήθηκε το 1ο τρίµηνο του 2006 από την ΑΕΓΕΚ. 

** Το 53% του κ.ε. του 2005, αφορά εµπόριο βρεφικών ειδών (MOTHERCARE). 

Σηµειώσεις:  

i. Βάσει των ∆ΠΧΠ, στους απλούς ισολογισµούς δεν εµφανίζονται τα έσοδα από κοινοπραξίες. 

ii. Οι µετοχές των εταιριών ΕΜΠΕ∆ΟΣ Α.Ε, ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΦΟΙ ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Ε.Τ.Ε & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, έχουν 

διαγραφεί από το Χ.Α 

iii. Για τις εταιρίες ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε, ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε και ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Ε έχει αποφασιστεί η αναστολή διαπραγµάτευσης των 

µετοχών τους στο Χ.Α 

iv. Χωρίς την ΑΛΤΕ, τα συνολικά ΚΠΦ για την διετία 2004-2005 διαµορφώνονται σε 114,94 εκατ. και 48,87 εκατ. αντίστοιχα 

(πτώση 58% περίπου). 

Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί 
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Πίνακας 11.Μερίδια εισηγµένων εταιριών 

βάσει συνολικού µεγέθους αγοράς (κύκλος 

εργασιών) εταιριών 5ης ,6ης ,και 7ης τάξης-

2004 

Εταιρία Μερίδια (%) 

Άκτωρ Α.Τ.Ε. 11,82 

Μοχλός Α.Ε. 7,44 

J&P Άβαξ Α.Ε. 7,39 

Τέρνα Α.Ε. 6,98 

Αθηνά Α.Τ.Ε. 3,30 

Παντεχνική Α.Ε. 3,03 

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 2,70 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 2,60 

Θεµελιοδοµή Α.Ε.       2,50 

Αλτέ Α.Τ.Ε. 2,18 

Μηχανική Α.Ε. 2,02 

Βιοτέρ Α.Ε. 1,89 

Έµπεδος Α.Ε. 1,73 

Έδραση – Ψαλίδας Α.Τ.Ε. 1,67 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 1,56 

Ευκλείδης Α.Τ.Ε. 1,54 

Εκτέρ Α.Ε. 1,20 

Ιντρακόµ Κατασκευές 
Τεχνικών Έργων Α.Ε. - 
Intrakat 

1,16 

Προοδευτική Α.Τ.Ε. 0,79 

Γενέρ Α.Ε. 0,77 

∆οµική Κρήτης Α.Ε. 0,67 

Κλούκινας Ι -Ι. Λάππας Α.Ε. 0,48 

Μεσοχωρίτη Αφοί Α.Τ.Ε. 0,43 

Εργάς Α.Τ.Ε. 0,35 

Πηγή : ICAP – ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12. Μερίδια εταιρειών 7ης 

τάξης βάσει µεγέθους αγοράς 7ης τάξης 

(2004) 

Εταιρία Μερίδια (%) 

Άκτωρ Α.Τ.Ε.  21,08 

Μοχλός Α.Ε.  13,27 

J & P - Άβαξ Α.Ε.  13,17 

Τέρνα Α.Ε.  12,45 

Αθηνά Α.Τ.Ε.  5,89 

Παντεχνική Α.Ε.  5,40 

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.  4,82 

Θεµελιοδοµή Α.Ε.  4,46 

Αλτέ Α.Τ.Ε.  3,88 

Μηχανική Α.Ε.  3,60 

Βιοτέρ Α.Ε.  3,37 

Έµπεδος Α.Ε.  3,08 

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.  2,78 

Ευκλείδης Α.Τ.Ε.  2,75 

Σύνολο  100,0 

Πηγή: ICAP - ∆ηµοσιευµένοι 
Ισολογισµοί   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MBA-Executive     ∆ιπλωµατική Εργασία 
Μελέτη Κλάδου των Κατασκευών 

Βασιλεία Μπέλλου 34 

Πίνακας 13. Μερίδια εταιρειών 6ης τάξης βάσει 

µεγέθους αγοράς 6ης τάξης (2004) 

Εταιρία Μερίδια (%) 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 8,29 

Έδραση – Χ. Ψαλίδας Α.Τ.Ε.   5,30 

Ερέτβο Α.Ε.  4,37 

Μεσάϊκος Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. 4,30 

Έντεχνος Α.Ε.  4,27 

Έκτερ Α.Ε.  3,82 

∆ιεκάτ – Ελληνικές Κατασκευές 
Α.Τ.Ε.  

3,77 

Ίντρακοµ Κατασκευές 
Τεχνικών Έργων Α.Ε.  
Intrakat  

3,69 

Καλογρίτσας Χ.Ι.  Α.Ε.  3,46 

Γαντζούλας Α.Τ. & Ε.Ε.  2,85 

Μετών Α.Ε.  2,78 

Εκάτ – Ετάν Ειδικές Κατασκευές 
Α.Ε.  

2,60 

Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.  2,59 

Αθωνική Τεχνική Α.Ε.  2,57 

Προοδευτική Α.Τ.Ε.  2,53 

Γενέρ Α.Ε.  2,46 

Αθηναϊκή Τεχνική Α.Ε.  2,33 

Κουρτίδης Κ.  Α.Ε.  2,30 

Τοµή Α.Β.Ε.Τ.Ε.  2,27 

Άτερµων Α.Τ.Τ.Ε.Ε.  2,16 

∆οµική Κρήτης Α.Ε.  2,13 

Ολυµπία Ελλάς Α.Τ.Ε.Β.Ε.  2,08 

Έλτερ Α.Τ.Ε.  1,99 

Τεχνέργα Α.Ε.Τ.Ε.  1,91 

Αναστηλωτική Α.Τ.Ε.  1,83 

Καραγιάννης Θ.  Α.Ε.  1,65 

Ιόνιος Α.Ε.  1,60 

∆οµοτεχνική Α.Ε.  1,59 

Μέλκα Α.Ε.  1,54 

Θεµέλη Α.Ε.  1,46 

Μεσοχωρίτη Αφοί Α.Τ.Ε.  1,37 

Κτίστωρ Α.Τ.Ε. 1,36 

Φίλιππος Α.Ε.  1,27 

Κωνσταντινίδης Χρ. ∆.  Α.Τ.Ε.  1,22 

Εργάς Α.Τ.Ε.  1,12 

Θεσσαλική Α.Τ.Ε.  1,11 

Τοµές Α.Τ.Ε.  1,08 

Πηγή: ICAP - ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί 

 
 

 

Πίνακας 14. Μερίδια εταιρειών 5ης τάξης βάσει 

µεγέθους αγοράς 5ης τάξης (2004) 

Εταιρία Μερίδια (%) 

Ρούτσης Κλ. Γ.  Α.Ε.  5,50 

Ερκάτ Α.Ε.  4,06 

Κυροµίτη Αφοί Α.Τ.Ε.  4,04 

Κλούκινας Ι. – Ι. Λάππας Α.Ε.  3,84 

Edraco Α.Τ.Ε. 3,75 

Έλικα Α.Τ.Ε.Ε.  3,40 

Αττική ∆ίοδος Α.Τ.Ε.  3,36 

Εκµέ Α.Ε.  3,16 

Τεχνική Ναθαναηλίδη Τε.Να. 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.  

2,94 

Εργώ Α.Τ.Ε.  2,77 

Εργοτέλης Α.Τ.Ε.  2,60 

Τ.Ε.Σ. Τεχνική Εταιρεία Σερρών 
Α.Ε.  

2,48 

Αλέξανδρος Α.Τ.Ε.Β.Ε.  2,43 

Envitec Α.Ε.  2,41 

Εργοτέµ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  2,39 

Αλκυών Α.Τ.Ε.  2,31 

∆οµοκάτ Α.Τ.Ε.Ε.  2,00 

ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.  1,92 

Κλεµάτ Κλ. Μαθιανάκης Α.Ε.  1,88 

ΕΡΓ. Ηλ. Α.Τ.Ε.  1,84 

Ερτέκα Α.Ε.  1,84 

Σιάµκα Εβηέκ Α.Ε.  1,84 

Βάσκο Α.Τ.Ε.  1,65 

Βαλκανική Α.Τ.Ε.Β.Ε.  1,65 

Άλκη Α.Τ.Ε.Β.Ε.  1,60 

Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.  1,58 

Εδραίος Α.Τ.Ε.  1,56 

Τέκα Α.Ε.  1,56 

Κόµβος Α.Β.Ε.Τ.Ε.  1,51 

Λατοµική Α.Τ.Ε.  1,50 

Αλτέκ Α.Ε.  1,45 

Μαγκαφίνης Α.  Α.Ε.  1,42 

Άτεσε Α.Ε.  1,41 

Κόκκινος Α.Τ.Ε.Ε.  1,35 

Μετρό Α.Τ.Ε.  1,34 

Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε.  1,28 

Εργοδοµή Α.Β.Ε.Τ.Ε.  1,27 

Λαδόπουλος Γ.Θ.  Α.Τ.Ε.  1,26 

Αρχιτέχ Α.Τ.Ε.  1,22 

Άτοµον Α.Ε.  1,21 

Έργον ∆ιεθνής Α.Β.Τ.Ε.Ε.  1,21 

Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.  1,19 

Καπαράκης Κ – ∆ίεδρος Α.Τ.Ε.  1,11 

Πηγή: ICAP - ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί  
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4. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έκθεσης της Deloitte µε τίτλο: “European 

Powers of Construction”, η οποία περιλαµβάνει λίστα µε τις 100 µεγαλύτερες 

κατασκευαστικές εταιρίες στην Ευρώπη - βάσει του κύκλου εργασιών τους για 

το οικονοµικό έτος 2005 - και παράλληλα καταγράφει και αναλύει σηµαντικά 

ζητήµατα και εξελίξεις που απασχολούν τον κλάδο, οι 76 εταιρίες από τις 

100 σηµείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2005 σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρονιά.  

Στην κορυφή του καταλόγου παρέµεινε η Γαλλική Vinci, ενώ ακολουθεί η 

επίσης Γαλλική Bouygues στη 2
η 
θέση και η Γερµανική Hochtief AG στην 3

η 

θέση, κατακτώντας έτσι την περσινή θέση της Σουηδικής Skanska AB, η 

οποία έπεσε µία θέση στη φετινή κατάταξη (4
η
). Την µεγαλύτερη αύξηση 

κύκλου εργασιών (90%) σηµείωσε η Ισπανική Grupo Isolux-Corsan, η οποία 

βρέθηκε στη 51
η 
θέση. Από την άλλη πλευρά, η Βρετανική Jarvis σηµείωσε 

την µεγαλύτερη µείωση κύκλου εργασιών (-51,7%) εξαιτίας της εκτενής 

φάσης αναδιοργάνωσης στην οποία έχει περιέλθει η εταιρία.  

Ο κλάδος των κατασκευαστικών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο ευρύτερο 

οικονοµικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις να καταβάλουν 

προσπάθειες να διαφοροποιηθούν και να προσφέρουν υπηρεσίες µεγαλύτερης 

αξίας, προκειµένου να εξασφαλίσουν πιο προβλεπόµενες πηγές εσόδων. Αυτό 

έχει οδηγήσει σε αυξηµένο αριθµό εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ένα 

ενδιαφέρον παράδειγµα είναι η εξαγορά της µεγαλύτερης Βρετανικής εταιρίας 

εκµετάλλευσης αεροδροµίου, της ΒΑΑ από την Ισπανική Ferrovial Group. 

Επίσης, στην περίπτωση της Bouygues, οι κατασκευές αποτελούν µόνο µία 

από τις πέντε επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρίας, της οποία οι 
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δραστηριότητες επεκτείνονται ως και τα ΜΜΕ (το κυριότερο Γαλλικό Κρατικό 

Τηλεοπτικό Κανάλι) και τις τηλεπικοινωνίες (εταιρία παροχής κινητής 

τηλεφωνίας).  

Το µέσο καθαρό περιθώριο κέρδους είχε αύξηση ύψους 3,7% από 3,2% 

(2004). Αν και οι µεγαλύτερες εταιρίες που κατατάσσονται στις πρώτες 

θέσεις της λίστας αδιαµφισβήτητα κέρδισαν πολλά, τα υψηλότερα καθαρά 

περιθώρια κέρδους εντοπίστηκαν στις εταιρίες που βρίσκονται στις µεσαίες 

και χαµηλότερες θέσεις της κατάταξης.  

Η Μεγάλη Βρετανία έχει µακράν την πιο έντονη παρουσία στην 100άδα, 

αυξάνοντας σηµαντικά τον αριθµό των εταιριών που περιλαµβάνονται στον 

κατάλογο από 24 σε 36. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Γαλλία παρά το γεγονός 

ότι έχει κατακτήσει τις 2 κορυφαίες θέσεις της λίστας εκπροσωπείται από 9 

συνολικά  

εταιρίες, και βρίσκεται στην 3
η 
θέση της εθνικής κατάταξης. Η Γερµανία 

παρουσίασε µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων στην 100άδα, από 10 σε 5. 

Ενδεικτικά η παρουσία των υπόλοιπων χωρών είναι η εξής: Ολλανδία (11), 

Ιταλία (6), Ισπανία (9), Σουηδία (4) και Αυστρία (5).  

Για πρώτη φορά στη συγκεκριµένη έρευνα γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή 

αγορά κατοικίας. Ωστόσο, η εικόνα της Ευρώπης στη συγκεκριµένη αγορά 

είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς η ανάπτυξή της εξαρτάται από πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες, όπως την έκταση και τη µορφή των κρατικών 

επιχορηγήσεων, τις δηµογραφικές αλλαγές, καθώς και τη δοµή και την ένταση 

της ζήτησης. ∆υστυχώς, είναι αδύνατον να γίνουν προβλέψεις για τις τιµές 

των κατοικιών σε κάθε χώρα. Ωστόσο, η συγκεκριµένη αγορά παραµένει 

εξαιρετικά σηµαντική για την υγιή πορεία του κλάδου των κατασκευαστικών 

συνολικά.  
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Σχετικά µε τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) 

γίνεται λόγος για το πότε θα «απογειωθεί» η συγκεκριµένη αγορά, ενώ οι 

κυριότερες περιοχές που αναµένονται να δείξουν εξέλιξη στην συγκεκριµένη 

αγορά άµεσα αναµένονται να είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερµανία και η 

Ιταλία. Ειδικά στην Ισπανία, συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

αναπτύσσονται µε τέτοιο ρυθµό που µόνο µε τη Μ. Βρετανία µπορούν να 

συγκριθούν. Στην Ιταλία έχουν κλειστεί συµφωνίες στον χώρο της υγείας, 

της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στη Γερµανία και τη 

Γαλλία, η αγορά είναι έτοιµη να απογειωθεί µιας και το κατάλληλο νοµοθετικό 

πλαίσιο είναι πλέον πραγµατικότητα.  

Όπως είναι αναµενόµενο, οι µεγαλύτερες και µακροπρόθεσµες προκλήσεις 

εντοπίζονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου η ανάγκη για 

ανανέωση και επέκταση των έργων υποδοµής σε αυτές τις χώρες είναι 

επιτακτική.  

Στην πρώτη γραµµή βρίσκονται η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η 

Ουγγαρία, οι οποίες έχουν κάνει µεγάλη πρόοδο, κυρίως σε νοµοθετικό 

επίπεδο, αλλά λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που έχει ακολουθήσει τις 

πρόσφατες εκλογές έχει προκαλέσει επιβράδυνση των εξελίξεων. 

Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι 3 ελληνικές εταιρίες είχαν παρουσία στην 

περσινή 100αδα των µεγαλύτερων κατασκευαστικών στην Ευρώπη.  

Συγκεκριµένα, την 29η θέση είχε κατακτήσει η Τεχνική Ολυµπιακή, ενώ 

στην 71η θέση βρισκόταν η Ελληνική Τεχνοδοµική και στην 88η η ΑΒΑΞ. 
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Πίνακας 11. Αριθµός των 100 µεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιριών ανά χώρα 

      στην Ευρώπη για το 2004-2005 

 

H Deloitte δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω δύο εταιρειών (την “Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός 

& Καµπάνης Α.Ε.” και την “Deloitte & Touche Consulting A.E.”). Είναι µέλος της Deloitte Τοuche 

Tohmatsu (DTT), ενός από τους µεγαλύτερους οργανισµούς παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών 

παγκοσµίως, µε δυναµικό 135,000 στελέχη και σε 140 χώρες. Με γραφεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

και περισσότερα από 300 άτοµα προσωπικό, η Deloitte κατέχει σήµερα µία από τις υψηλότερες θέσεις 

σε εθνικό επίπεδο και είναι σε θέση µέσω του διεθνούς δικτύου της και των εξειδικευµένων στελεχών 

της να προσφέρει ελεγκτικές, φορολογικές, χρηµατοοικονοµικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες.  
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5. ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Πολλές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες δραστηριοποιούνται και στο 

εξωτερικό. Ανάλογα µε τις δυνατότητές τους και τα µεγέθη τους, οι 

περισσότερες από αυτές διεκδικούν δηµόσια έργα, κυρίως στα Βαλκάνια και 

τον Περσικό Κόλπο, ενώ δεν είναι λίγες αυτές που προσπαθούν να 

εδραιωθούν στον τοµέα του real estate και σε χώρες εκτός Ελλάδας, ειδικά 

σε αυτές που πρόκειται να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις 

οποίες υπάρχουν πολύ θετικές προοπτικές για αύξηση της αξίας των 

ακινήτων. 

Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν στην προσπάθεια τους αυτή είναι το 

µέγεθος, καθώς, για να αναλάβουν σηµαντικά έργα, είναι αναγκαίο να έχουν 

ένα ικανό µέγεθος, τη στιγµή που στον τοµέα της τεχνογνωσίας δεν φαίνεται 

να υστερούν, αν κρίνει κανείς από τα Ολυµπιακά έργα και γενικότερα τα έργα 

υποδοµής που έχουν ολοκληρώσει. 

 

5.1 ΑΚΤΩΡ 

Στις 4/01/2006, υπέγραψε, στο «Muscat» του Οµάν, µνηµόνιο συµφωνίας µε 

την εταιρία Al Sawadi Investment and Tourism Co. ύψους $1,9 δισ. για την 

κατασκευή της Α' φάσης του έργου µε την επωνυµία «Blue City». 

Το συνολικό έργο της δηµιουργίας ουσιαστικά µιας νέας µεγάλης πόλης 

περιλαµβάνει 10 φάσεις, µε συνολική χρονική διάρκεια κατασκευής 15 χρόνια 

και προϋπολογισθέν κόστος $20 δισ. Το έργο της Α' φάσης του «Blue City» 

καταλαµβάνει περίπου 3,5 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε συνολική δόµηση 

1.700.000 µ², που περιλαµβάνουν τέσσερα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 5.200 

κατοικίες, δύο γήπεδα γκολφ προδιαγραφών παγκοσµίου πρωταθλήµατος 

PGA, τουριστικό χωριό, πολιτιστικό χωριό ιστορικής κληρονοµιάς, εµπορικά 

κέντρα, αµφιθέατρο, δηµαρχείο, σχολεία και όλες τις σύγχρονες υποδοµές 
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πόλης. Η κατασκευή της Α' Φάσης θα ολοκληρώνεται τµηµατικά και το 

τελευταίο τµήµα της θα παραδοθεί το 2012, ενώ θα απασχολήσει περίπου 

6.500 εργαζοµένους. 

Η ΑΚΤΩΡ έχει αναλάβει, επίσης, ένα οδικό έργο συνολικού προϋπολογισµού 

€94,8 εκατ. στο Κουβέιτ. Σε κοινοπραξία µε την εταιρία Copri Enterprises 

WLL - (Kuwait) και έχοντας το 50% αυτής, έχει αναλάβει συγκεκριµένα την 

κατασκευή της πρώτης (από τις 3 φάσεις) του 1ου «κλειστού τύπου» Ring 

Road στο Ιστορικό Κέντρο της εν λόγω χώρας µήκους 4,5 χλµ. 

Επίσης, τον Μάιο υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας µε τον Όµιλο της 

Gazprom για την κατασκευή του Αγωγού Πετρελαίου Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη, µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει το €1 δισ. Παράλληλα, 

προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήµατος στη Μόσχα, ενώ έχει προσκληθεί 

να υποβάλει προσφορά για το Γήπεδο της Σπάρτακ στη Μόσχα (ιδιοκτησίας 

Lukoil), µε προϋπολογισµό πάνω από €100 εκατ. 

Τέλος τον Φεβρουάριο του 2006 ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε η νέα 

επένδυση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρικής του ΑΚΤΩΡ-Ελληνική 

Τεχνοδοµική, στη Γερµανία, που αφορά στη διαχείριση οικιακών 

απορριµµάτων. 

Ειδικότερα, η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει αποκτήσει µέσω της γερµανικής θυγατρικής 

της Herhof Recycling Osnabruck (HRO) πολυετή σύµβαση 17έτους 

διάρκειας διαχείρισης των απορριµµάτων της περιοχής και της πόλης του 

Osnabruck. Στόχος της λειτουργίας του εργοστάσιου είναι η παραγωγή 

ξηρών καυσίµων από σύµµεικτα οικιακά απορρίµµατα. Η δυναµικότητά του 

ξεπερνά τους 90 χιλιάδες τόνους ετησίως, ενώ η ηµερήσια παραγωγή του 

µπορεί να ανέλθει σε 350 τόνους. Το εργοστάσιο επίσης διαθέτει µηχανήµατα 

τελευταίας τεχνολογίας, που είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα και ο 

ανθρώπινος παράγοντας έχει καθαρά εποπτικό χαρακτήρα. 
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Τέλος, τη σύµβαση, ύψους € 83,5 εκατ. για την κατασκευή του έργου 

βιολογικού καθαρισµού της πόλης του Βουκουρεστίου, υπέγραψε ο Άκτωρ σε 

κοινοπραξία µε την Αθηνά. Το έργο αφορά στην επέκταση και αναβάθµιση της 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων της πρωτεύουσας της Ρουµανίας (φάση 

Ι) και θα εξυπηρετεί 2.000.000 κατοίκους, ενώ αποτελεί το µεγαλύτερο 

περιβαλλοντικό έργο που θα έχει εκτελεσθεί στη Ρουµανία και ένα από τα 

µεγαλύτερα στην Ευρώπη. 

 

5.2 J&P ΑΒΑΞ 

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Για τις 

περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μ. Ανατολής και του Περσικού 

συνεργάζεται µε τον µητρικό όµιλο J&P Overseas Ltd, ενώ στην Κύπρο, τα 

Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη συµµετέχει σε διαγωνισµούς, είτε 

αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς οµίλους, που έχουν εµπειρία 

στις περιοχές αυτές.  

Πιο συγκεκριµένα, στο Κατάρ εκτελεί έργο κατασκευής νοσοκοµείου µε αξία 

συµµετοχής $26,1 εκατ., στο Ντουµπάι κατασκευάζει την τεχνική βάση της 

αεροπορικής εταιρίας Emirates, αξίας συµµετοχής $64 εκατ., στην Πολωνία, 

κατασκευάζει το πανεπιστηµιακό διδακτήριο της πόλης Γκλίβιτσε (€13,7 

εκατ.) και την παρακαµπτήριο οδό της πόλης Μιέτζιρζε Ποντλάσκι (€16,7 

εκατ.), στην Αλβανία κατασκευάζει έργο οδοποιίας αξίας €18,6 εκατ. και 

συνεχίζει την αναβάθµιση 10 ποδοσφαιρικών γηπέδων σε όλη τη χώρα. 

Επίσης, στη Ρουµανία έχει αναλάβει την αναβάθµιση του δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης στα βόρεια προάστια του Βουκουρεστίου αξίας €2,7 εκατ., ενώ 

στη Βουλγαρία εκτελεί το έργο της διαχείρισης αποβλήτων στο 

«Blagoevgrad», προϋπολογισµού €7 εκατ. Τέλος στην Αιθιοπία, εκτελεί τρία 
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έργα οδοποιίας αξίας €87 εκατ. και έχει µειοδοτήσει και αναµένει την έκβαση 

του διαγωνισµού για οδικό έργο αξίας €94,3 εκατ. 

Επίσης, διεκδικεί µεγάλο αριθµό έργων στο Ντουµπάι και στο Κατάρ, όπου 

παρατηρείται µεγάλη κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά και σε αρκετές 

ακόµη περιοχές της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. 

Πρόσφατα, η εταιρία ανέλαβε σε συνεργασία µε τη µητρική της (Joannou & 

Paraskevaides - Overseas Ltd) ακόµα ένα έργο στο Κατάρ. Πρόκειται για την 

κατασκευή του Έργου «THE PEARL - QATAR, Roads and Infrastructure 

Works», προϋπολογισµού $283,3 εκατ. Η J&P-ΑΒΑΞ συµµετέχει στην 

κοινοπραξία µε ποσοστό 25%. Το PEARL είναι ένα τεχνητό νησί µε έκταση 

400 εκταρίων έξω από την ανατολική ακτή του Κατάρ, σε απόσταση 20 χλµ. 

βόρεια της πρωτεύουσας Ντόχα. Στα επόµενα 5 χρόνια η UNITED 

DEVELOPMENT COMPANY (UDC), η µεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία Real 

Estate του Κατάρ, θα αναπτύξει στο νησί το µεγαλύτερο και πολυτελέστερο 

θέρετρο του Κόλπου, που σε πλήρη ανάπτυξη θα περιλαµβάνει 3 πολυτελή 

ξενοδοχεία 5 αστέρων 800 κλινών συνολικά, 8.000 πολυτελείς βίλες, 

µονοκατοικίες και διαµερίσµατα, 4 µαρίνες, σχολεία, καταστήµατα και 

εστιατόρια σε 10 χωριστές θεµατικές περιοχές, που θα στεγάσουν συνολικά 

40.000 κατοίκους. 

Τον Ιούλιο του 2006 η εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή σύµβασης για την 

κατασκευή σταθµού παραγωγής ενέργειας στο Βασιλικό Κύπρου, συνολικής 

αξίας € 154,9 εκατοµµυρίων, από τον όµιλο J&P AΒΑΞ - Hitachi Power 

Europe. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή σταθµού συνολικής ισχύος 220 

MW σε δύο φάσεις, η πρώτη από τις οποίες περιλαµβάνει την εγκατάσταση 2 

αεροστρόβιλων συνολικής ισχύος 150 MW εντός 22 µηνών από την 

υπογραφή της σύµβασης, ενώ η δεύτερη φάση αφορά στην εγκατάσταση της 

υπόλοιπης ισχύος σε πρόσθετο διάστηµα οκτώ µηνών 
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5.3 ΤΕΡΝΑ 

Η ΤΕΡΝΑ (όµιλος ΓΕΚ) δραστηριοποιείται σε Σκόπια, Ρουµανία και 

Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, έχει αναλάβει σιδηροδροµικό έργο, 

προϋπολογισµού €85 εκατ., στη Ρουµανία σιδηροδροµικό έργο αξίας €50 

εκατ., ενώ στα Σκόπια το έργο που έχει αναλάβει είναι οδικό και ο 

προϋπολογισµός του είναι €40 εκατ. 

 

5.4 ΑΕΓΕΚ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων που αυτή τη στιγµή (µετά την 

ολοκλήρωση των δύο φραγµάτων «Mujib» και «Walla» στην Ιορδανία, 

συνολικού προϋπολογισµού €88 εκατ.) κατασκευάζει ο όµιλος της ΑΕΓΕΚ 

στην Κύπρο και τη Ρουµανία ανέρχεται γύρω στα €138 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α., 

ισοτιµίες 31.12.2005). Από αυτά, τα €110,1 εκατ. αφορούν σε έργα στη 

Ρουµανία και τα €27,8 εκατ. σε έργο στην Κύπρο. Στην Κύπρο, κατασκευάζει 

το φράγµα στην περιοχή Κανναβιούς, για την ύδρευση των όµορων δήµων. 

Στη Ρουµανία, εκτελεί 11 έργα (οδοποιία, περιβαλλοντικά έργα, υδραγωγεία, 

χιονοδροµικά κέντρα). Συγκεκριµένα, πρόκειται για δύο οδικά έργα (τµήµατα 

του οδικού άξονα «Buzau – Foscani»), συνολικού προϋπολογισµού €4,8 εκατ., 

τµήµα του οδικού άξονα «Timisoara – Lugoj», προϋπολογισµού €27,5 εκατ., 

τµήµα του εθνικού δικτύου παράκαµψης της «Timisoara», προϋπολογισµού 

€14,1 εκατ., δύο περιβαλλοντικά έργα βιολογικών καθαρισµών στο Calafat, 

συνολικού προϋπολογισµού €5,2 εκατ., τµήµα του οδικού άξονα «Dej – Cluj», 

προϋπολογισµού €15 εκατ., υδραγωγείο, στην περιοχή Motca, για την 

ύδρευση της πόλης Pascani, προϋπολογισµού €6,731 εκατ., τµήµα του εθνικού 

οδικού άξονα «Rhegin», προϋπολογισµού €3,817 εκατ. και δύο χιονοδροµικά 

κέντρα, στις περιοχές «Busteni & Luna – Borsa», συνολικού προϋπολογισµού 

€20,557 εκατ. 
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Παράλληλα, η ΑΕΓΕΚ διεκδικεί σειρά µεγάλων έργων υποδοµής (οδοποιία, 

γέφυρες, φράγµατα, έργα ύδρευσης κ.λπ.) στο εξωτερικό, δίδοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στον χώρο της Αραβικής Χερσονήσου, όπου ήδη έχει να επιδείξει 

σηµαντικό έργο. Στο Οµάν, διεκδικεί την ανάληψη της κατασκευής φράγµατος 

έξω από το «Muscat», ύψους €140 εκατ., ενώ άλλα έργα διεκδικεί στο 

Κουβέιτ και τα Αραβικά Εµιράτα. 

 

5.5 ΑΘΗΝΑ 

Η Αθηνά επίσης καταβάλλει σηµαντική προσπάθεια για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Το ανεκτέλεστό της σήµερα, που αφορά 

στο εξωτερικό, είναι περί τα €110 εκατ., µε συνολικό (συµπεριλαµβανοµένης 

της Ελλάδας) ανεκτέλεστο περίπου €400 εκατ. (µαζί µε τις προς υπογραφή 

συµβάσεις). Ειδικότερα, έχει αναλάβει την κατασκευή προβλήτας στο λιµάνι 

του «Khor Fakkan» στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, προϋπολογισµού $60 

εκατ., δύο λιµενικά έργα (στην περιοχή Κάλµπρα προϋπολογισµού €5 εκατ. και 

στην περιοχή RAK €4,5 εκατ.) και ένα οδικό έργο προϋπολογισµού €7 εκατ. 

στη Σάρζα. Έχει λάβει µέρος σε διαγωνισµό για την κατασκευή λιµανιού στο 

Κατάρ, στο Αµπουντάµπι και στη Φουτζέιρα, ενώ προτίθεται να συµµετάσχει 

σε διεθνή διαγωνισµό για την κατασκευή λιµανιού στο Σοχάρ του Οµάν. 

Στην Αλβανία, µειοδότησε σε σιδηροδροµικό έργο αξίας €25 εκατ., ενώ στη 

Ρουµανία εκτελεί τρία έργα συνολικού προϋπολογισµού €52,5 εκατ. 

(υποθαλάσσιος αγωγός εκβολής λυµάτων στην Κονστάντζα, στην ίδια πόλη  

αναπαλαίωση σιδηροδροµικού σταθµού, στη Βράιλα έργο για δίκτυα 

αποχέτευσης και ένα οδικό στην Κραϊόβα). Η Αθηνά εκτελεί, τέλος, ένα έργο 

στη Λιβύη (λιµενικό στα Σούσα). 
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5.6 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Παντεχνικής περιλαµβάνει την επέκταση και 

τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό κυρίως στα γειτονικά 

βαλκανικά κράτη, εν όψει και της εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν 

λόγω εταιρία έχει αναπτύξει δραστηριότητες στη Ρουµανία, Αλβανία, στα 

κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας και το Καµερούν, όπου κατά καιρούς έχει 

αναλάβει και εκτελέσει έργα υποδοµής. Παράλληλα, συµµετέχει σε 

διαγωνισµούς για την ανάληψη έργων στη Βουλγαρία και στο Κατάρ. 

Ειδικότερα, στη Ρουµανία, εκτελεί το έργο της ανακατασκευής του τµήµατος 

«Domasnea – Caransebes» της Εθνικής Οδού 6 µε σχετική σύµβαση που 

υπεγράφη µε την Εθνική Εταιρία Αυτοκινητοδρόµων και Εθνικών Οδών 

Ρουµανίας Α.Ε. Το έργο έχει προϋπολογισµό €23,38 εκατ. και 

χρηµατοδοτείται από κονδύλια του προγράµµατος ISPA της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στον τοµέα της ανάπτυξης ακινήτων, η Παντεχνική έχει υπογράψει 

συµφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση κοινής επένδυσης real estate στη 

Ρουµανία µε την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Βαρσοβίας ισραηλινών 

συµφερόντων εταιρία ανάπτυξης ακινήτων GTC SA και το fund ακινήτων 

Blue House. 

Το ύψος της επένδυσης που θα υλοποιήσει η κοινοπραξία θα ανέλθει στο 

ποσό των €70 εκατ., ενώ τα ετήσια έσοδα στην πλήρη ωριµότητα της 

ανάπτυξης υπολογίζονται στα €8,6 εκατ. 

Στο Καµερούν, το 2005, υπέγραψε σύµβαση για το έργο κατασκευής του 

δρόµου «Ayos – Bonis», προϋπολογισµού προσφοράς €22 εκατ., ενώ 

πρόσφατα αναδείχθηκε µειοδότης του διαγωνισµού για το έργο κατασκευής 

του δρόµου «Ayos – Bonis : lot 2 Abong Mbang –Βonis» προϋπολογισµού 

προσφοράς €32,9 εκατ. 
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5.7 ΙΝΤΡΑΚΑΤ 

Η Ιντρακάτ, (όµιλος Intracom), δραστηριοποιείται στη Ρουµανία από το 

2000, µέσω της θυγατρικής εταιρίας Intracom Construct, ενώ το 2004, 

ίδρυσε την εταιρία Intrakat Srl. Πρόσφατα, η εταιρία ανακοίνωσε τη 

στρατηγική της συνεργασία µε την εταιρία Άκτωρ για την από κοινού 

δραστηριοποίηση στη ρουµανική αγορά. Η Ιντρακάτ στεγάζεται σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις εντός οικοπέδου 38.000 µ² στην περιοχή «Pantelimon» 

(Βουκουρέστι) και έχει στην κατοχή της οικόπεδο 34.000 µ² στην περιοχή 

 «Stefanesti» (Βουκουρέστι). Τα έργα που εκτελεί στην παρούσα φάση 

µεταξύ άλλων είναι κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού 

Αγροτικού Κέντρου στην περιοχή «Cluj», αξίας €3,4 εκατ., κατασκευή οδικού 

δικτύου στην περιοχή Mehedinti, αξίας €4,6 εκατ., ανακατασκευή 

σιδηροδροµικών σταθµών στην περιοχή «Oradea», αξίας €1,7 εκατ., 

κατασκευή της 1ης φάσης βιοµηχανικού κτηρίου στο Βουκουρέστι, αξίας €1,8 

εκατ.  

Στο Κόσοβο, έχει αναλάβει την εγκατάσταση δικτύου οπτικής ίνας κατά µήκος 

της σιδηροδροµικής γραµµής «Hani I Elezit - Fushe Kosovo – Prishtine», για 

τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Τηλεπικοινωνιών (Post & Telecommunications of 

Kosovo), ύψους €1,1 εκατ. Επίσης, στην Αλβανία, στα Σκόπια και τη 

Βουλγαρία, η εταιρία δραστηριοποιείται µέσω συµµετοχών στις θυγατρικές 

του Οµίλου Intracom. 

 

5.8 ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Η εταιρία έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στο εξωτερικό κυρίως σε 

έργα real estate. Στους σχεδιασµούς της περιλαµβάνεται η δηµιουργία ενός 

παραθαλάσσιου οικιστικού και ψυχαγωγικού πάρκου µε την ονοµασία 

«∆ελφίνια» στην Οδησσό της Ουκρανίας, σε µια έκταση 219.000 µ². Εκεί 
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σχεδιάζεται να ανεγερθούν 28 κτίρια έξι διαφορετικών τύπων, που θα 

καλύπτουν δοµήσιµη επιφάνεια περί τα 200.000 µ². Επιπλέον, σε οικόπεδο 

έκτασης 20.000 µ²., στην περιοχή «Χίκµι» της Μόσχας, πρόκειται να 

ανεγερθούν ένα ξενοδοχείο επιφάνειας 20.000 µ². και δύο κτιριακά 

συγκροτήµατα µε χώρους γραφείων, που θα καλύπτουν συνολική δοµήσιµη 

επιφάνεια 80.000 µ². 

 

5.9 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 

∆ύο έργα οδοποιίας σε Ρουµανία και Βουλγαρία, συνολικού ύψους €30,6 

εκατ., έχει αναλάβει η Προοδευτική. Στη Ρουµανία, το έργο αφορά στην 

ανακατασκευή της Εθνικής οδού DN17, προϋπολογισµού €20,3 εκατ., ενώ 

στη Βουλγαρία πρόκειται για έργο αποκατάστασης και µερικής 

επανακατασκευής τµήµατος του δρόµου «Razlog - Banskogotse Delchev –

Sadovo» προϋπολογισµού €10,3 εκατ. 

 

5.10 Ε∆ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ 

Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 2004 στη Ρουµανία στον τοµέα του Real 

Estate µέσω της θυγατρική της εταιρίας Redra Construct Grup. Η τελευταία 

είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδου σε κεντρικό σηµείο του Βουκουρεστίου, το οποίο 

θα αξιοποιηθεί µε την ανέγερση πολυώροφου κτηρίου γραφείων και 

κατοικιών. Στις αρχές του 2006 η εταιρία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του 

έργου για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του Βουκουρεστίου µε 

την µέθοδο της υπόγειας διάνοιξης (micro tunneling) κατόπιν διεθνούς 

µειοδοτικού διαγωνισµού που προκήρυξε ο ∆ήµος Βουκουρεστίου.  

Ο συµβατικός προϋπολογισµός προσφοράς του έργου (προ Φ.Π.Α) είναι € 

4.422.407, ο χρόνος κατασκευής 18 µήνες και το αντικείµενο της εργολαβίας 

είναι η υπόγεια κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ωφέλιµης διατοµής 7 τ.µ. 
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και συνολικού µήκους 1.100 µ. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται 

για το δεύτερο έργο κατασκευής αγωγού µε υπόγεια διάνοιξη που 

κατασκευάζει η Εδραση για τον ∆ήµο Βουκουρεστίου. Το συνολικό 

ανεκτέλεστο των έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία στην Ρουµανία 

ανέρχεται σήµερα σε € 10 εκατ., ενώ µέσα στους πρώτους µήνες του νέου 

έτους αναµένεται η υπογραφή και νέων συµβάσεων για έργα αντιστηρίξεων - 

θεµελιώσεων στην Ρουµανία. Η εν λόγω κατασκευαστική έχει παρουσία σε 

Κουβέιτ και Κατάρ. 

 

5.11 ∆ΙΕΚΑΤ 

Η θυγατρική της εταιρίας, «Diekat Ndertim & Construksion», έχει αναλάβει 

την ανακατασκευή του Regency International Casino, στο κέντρο των 

Τιράνων (έργο προϋπολογισµού €1,5 εκατ.). Επίσης, πάλι µέσω της 

θυγατρικής της στη Ρουµανία, ανέλαβε έργα συνολικού προϋπολογισµού €3 

εκατ., ενώ στην Αλβανία, έχει αναλάβει και έργο προϋπολογισµού €6,8 εκατ., 

για λογαριασµό της Αλβανικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Πρόσφατα, 

υπεγράφη σύµβαση έργου ύψους €11,1 εκ. µεταξύ της DIEKAT CONSTRUCT 

S.A. - θυγατρικής της ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ στη Ρουµανία και της ΒΑΜΕSA OTEL 

S.A. - θυγατρικής της εταιρίας παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα 

ARCELOR που αφορά στην κατασκευή δύο µονάδων επεξεργασίας χάλυβα για 

την παραγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 14.650 

τ.µ., καθώς και κτίριο ∆ιοίκησης επιφάνειας 1.000 τ.µ. Το έργο αναµένεται να 

ολοκληρωθεί σε διάστηµα οκτώ µηνών. Επίσης σύµβαση έργου ύψους € 4,36 

εκ. υπεγράφη στις 20/6/2006, µεταξύ της DIEKAT CONSTRUCT, 

θυγατρικής της ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ στη Ρουµανία, και της SC Exalco Romania SRL.  

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή µεταλλικού κτηρίου, επιφάνειας 8.174 

µ2, για την αποθήκευση προφίλ αλουµινίου, πλατφόρµες φορτοεκφόρτωσης 
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καθώς και έργα υποδοµής του συγκροτήµατος όπως οδούς προσπέλασης, 

δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης κ.α. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί σε 

διάστηµα οκτώ µηνών. 

 

6. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν κατά τις πρόσφατες ετήσιες 

τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιριών (τον Ιούνιο), το συνολικό 

ανεκτέλεστο των 10 µεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιριών (7ης Τάξεως) 

έχει διαµορφωθεί σε περίπου €7,6 δισ., σχεδόν διπλάσιο σε σχέση µε το 

2005, ενώ αν προστεθούν και οι προς υπογραφή συµβάσεις (αυτές που 

σήµερα γνωρίζουν ότι εκτός απρόοπτου θα υπογράψουν οι εταιρίες), το 

ανεκτέλεστο αναµένεται να διαµορφωθεί σε περίπου €8,5 δισ., όταν στα τέλη 

Απριλίου του 2005 το αντίστοιχο ποσό έφθανε περίπου τα €4 δισ. (αύξηση 

πάνω από 100%). 

Πιο συγκεκριµένα:  

� Ο όµιλος της Ελληνικής Τεχνοδοµικής, ΑΚΤΩΡ, ανέφερε ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο ύψους €2,7 δισ., εκ των οποίων το 32% αφορά έργα στο εξωτερικό. 

� Η J&P ΑΒΑΞ στο τέλος του 2005 είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο αξίας 

περίπου €530 εκατ. βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων µόνο, ενώ στους 

πρώτους µήνες του 2006 ανέλαβε νέα έργα και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανέρχεται πλέον σε €800 εκατ. περίπου. Η προοπτική µε βάση και τις προς 

υπογραφή συµβάσεις είναι να διαµορφωθεί σε €1,3 δισ. το οποίο αφορά κατά 

70% έργα στην Ελλάδα και 30% στο εξωτερικό. 

� Το ανεκτέλεστο της ΤΕΡΝΑ είναι σήµερα περί τα €500 εκατ., µε τα 

€170 εκατ. να αφορούν συµβάσεις που έχει υπογράψει στα Βαλκάνια. 

� Η ΑΕΓΕΚ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο της τάξεως των €550 εκατ. και 

σύµφωνα µε τη διοίκησή της η προοπτική είναι να ξεπεράσει τα €800 εκατ. 
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� Η Μηχανική και η θυγατρική της ΘΟΛΟΣ Α.Ε. έχουν από τις αρχές 

του τρέχοντος έτους υπογράψει συµβάσεις για δηµόσια και ιδιωτικά έργα η 

αξία των οποίων είναι της τάξης των €200 εκατ. και το συνολικό 

ανεκτέλεστο της εταιρίας ξεπερνά τα €500 εκατ. 

� Το ανεκτέλεστο βάσει των υπογεγραµµένων συµβάσεων της Αθηνά 

διαµορφώνεται σε περίπου €330 εκατ., ενώ αν προστεθούν και τα έργα στα 

οποία έχει ήδη µειοδοτήσει (οδικός άξονας Μαλιακός - Κλειδί, έργα ΗΣΑΠ) 

αυξάνεται στα €500 εκατ. 

� Η ΑΤΤΙΚΑΤ έχει ανεκτέλεστο €500 εκατ., το ίδιο και η Παντεχνική, 

τα στελέχη της οποίας σηµειώνουν πως θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 

ανάληψης σηµαντικών αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων. 

� Η Βιοτέρ έχει ανεκτέλεστο €350 εκατ. και η Μοχλός (Όµιλος 

Στέγγου) περίπου €280 εκατ., εκ των οποίων τα €100 εκατ. αφορούν έργα 

που έχει αναλάβει στη Ρουµανία. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι περισσότερο από το µισό συνολικό ανεκτέλεστο 

αφορά στις τρεις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ 

και ΤΕΡΝΑ). 

Επίσης το στοιχείο του ανεκτέλεστου υπολοίπου από µόνο του δεν σηµαίνει 

απαραίτητα και βελτίωση της κερδοφορίας των εταιριών καθώς, σε κάποιες 

περιπτώσεις έχουν δοθεί υψηλές εκπτώσεις (>30%) µε συνέπεια µικρό 

περιθώριο κέρδους. 
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7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

E.I.B. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (E.I.B.), έχει αναλάβει να 

συγχρηµατοδοτήσει κυρίως ενεργειακά και οδικά έργα υποδοµής στη χώρα 

µας, µε περίπου €2 δισ. ετησίως στα επόµενα χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, τα 

δύο πρώτα έργα που θα συγχρηµατοδοτήσει η τράπεζα θα είναι η 

υποθαλάσσια οδική σήραγγα στη Θεσσαλονίκη και το οδικό έργο στο Μαλιακό 

Κόλπο (πέταλο Μαλιακού). 

Κατά τη διάρκεια του 2006, περίπου το 50% των χρηµατοδοτήσεων έως €2 

δισ. που θα παράσχει η E.I.B. στην Ελλάδα θα αφορούν σε έργα που 

συµβάλλουν στην αναβάθµιση της προµήθειας, ασφάλειας και διαφοροποίησης 

των πηγών ενέργειας της Ευρώπης (φυσικό αέριο, αιολικά πάρκα κ.ά.), ενώ 

θα χρηµατοδοτηθεί και η δηµιουργία νέων ή η αναβάθµιση υφισταµένων 

οδικών αξόνων (Ιόνια Οδός, Μαλιακός κ.α.), όπως και η αναβάθµιση λιµένων.  

Η χρηµατοδότηση κατασκευαστικών έργων, στα οποία αναµένεται να 

περιληφθούν και τα έργα Σ∆ΙΤ (µικρά και µεσαία έργα) από την E.I.B. θα 

έχει ως αποδέκτη την ανάδοχο κοινοπραξία (ιδιωτικό µέρος) κάθε έργου, 

ενώ τα χορηγούµενα δάνεια δεν θα χρειάζονται καµία απολύτως κρατική 

εγγύηση. 

Οι συνολικές τρέχουσες (outstanding) χρηµατοδοτήσεις της E.I.B. προς την 

Ελλάδα ανέρχονται σήµερα σε €15,5 δισ., εκ των οποίων το 90% έχει 

απορροφηθεί από το δηµόσιο τοµέα (το 70% σε έργα µεταφορών).  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του Ιδρύµατος Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον κατασκευαστικό κλάδο, η 

αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, η εξέλιξη της 

Ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και η σταδιακή υλοποίηση των έργων 

Σ.∆.Ι.Τ. (Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα) θα αποτελέσουν τους 

σηµαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν τη µελλοντική πορεία του 

εγχώριου κλάδου των κατασκευών. Οι προοπτικές για τον κλάδο, σύµφωνα µε 

τη µελέτη, εµφανίζονται θετικές στον βαθµό που θα ενταθούν οι ρυθµοί 

απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Συγκεκριµένα, το 

σύνολο των χρηµατοδοτικών πόρων που θα διατεθούν στην Ελλάδα, στα 

πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 ( ∆’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ), ανέρχονται σε € 20,101 δισ., ένα σηµαντικό 

µέρος των οποίων θα αφορά έργα υποδοµής. Από το 2000 και το αργότερο 

έως το 2008 το συνολικό ύψος των χρηµατοδοτικών πόρων, που 

προέρχονται αθροιστικά από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Ταµείο 

Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, και που διαχειρίζεται ο 

κατασκευαστικός κλάδος θα προσεγγίσουν το ποσό των € 28,42 δισ. 

Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, οι ρυθµοί απορρόφησης των χρηµατοδοτικών πόρων 

του Γ΄ ΚΠΣ αναµένεται να ενταθούν το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται 

έως την ολοκλήρωσή του, ωστόσο ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια λόγω 

καθυστερήσεων δεν έχει ακόµα ξεπεραστεί. 

 

Η Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα αποτελεί τον δεύτερο καθοριστικό 

παράγοντα για την εξέλιξη του κλάδου. Η απελευθέρωση της στεγαστικής 

πίστης και ο ανταγωνισµός των τραπεζών (µείωση επιτοκίων, δυνατότητα 
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πρόσβασης περισσοτέρων ατόµων στον τραπεζικό δανεισµό, νέα τραπεζικά 

προϊόντα) συνέβαλαν στην έντονη αύξηση των στεγαστικών δανείων. Αυτές οι 

εξελίξεις καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό την ισχυρή ενίσχυση της συνολικής 

ζήτησης για κατοικίες και συνέβαλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη του Α.Ε.Π. 

της χώρας. Παράλληλα δηµιούργησαν ανησυχίες, σχετικά µε τη δυνατότητα 

των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν το χρέος τους και την πορεία των τιµών 

των κατοικιών, σε επικείµενες αυξήσεις των επιτοκίων. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι τιµές των κατοικιών την περίοδο 1995-2004, παρουσίασαν σωρευτικά 

θεαµατική άνοδο ύψους 134,02% στο σύνολο των αστικών περιοχών και 

αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 9,91%. Ωστόσο, παρά την 

ταχύτατη πιστωτική επέκταση των τελευταίων ετών, η δανειακή επιβάρυνση 

των εγχώριων νοικοκυριών παραµένει σε επίπεδα χαµηλότερα του µέσου 

όρου των χωρών που µετέχουν στη ζώνη του Ευρώ. Το νέο φορολογικό 

καθεστώς (επιβολή Φ.Π.Α. στις νέες οικοδοµές) σε συνδυασµό µε την 

αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, αναµένεται να 

περιορίσουν σ’ ένα βαθµό τη δυναµική της ζήτησης για κατοικίες, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσµα µέχρι να σταθεροποιηθεί η αγορά. 

 

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

Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. Ο νέος θεσµός εκτιµάται ότι θα 

δώσει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά και στην 

επιχειρηµατικότητα, λειτουργώντας υποστηρικτικά και παρέχοντας µια 

συµπληρωµατική µέθοδο εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών. 

Επιπλέον, κάνοντας χρήση των µεθόδων χρηµατοδότησης Private Finance 

Initiatives (PFI) και Public Private Partnership (PPP), δηλαδή µέσω της 

συνεργασίας ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, θα αναπτυχθούν και όλες 

εκείνες οι υποδοµές (νοσηλευτικές µονάδες, σχολεία, τουριστικά 
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συγκροτήµατα, σωφρονιστικά καταστήµατα κ.ά.) που είναι δύσκολο να 

κατασκευαστούν αποκλειστικά µε κρατικά κονδύλια. 

Το ύψος των συγκεκριµένων έργων υπολογίζεται να ανέλθει σε πρώτη φάση 

στο ποσό των 350 εκατ. Ευρώ. Ταυτόχρονα ένας µεγάλος τοµέας 

αναδεικνύεται µετά το πέρας των µεγάλων έργων και αυτός είναι ο τοµέας 

της συντήρησης τους, η οποία είναι αναγκαία για τη διατήρηση της 

χρησιµότητας αλλά και για την περαιτέρω βελτίωσή τους.  

 

Πολύ µεγαλύτερο προϋπολογισµό, περίπου € 6 δισ., έχουν τα Έργα 

Περιβάλλοντος που θα πρέπει να γίνουν στη χώρα µας µέχρι το έτος 2008 

και τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από Κοινοτικούς και Εθνικούς 

πόρους, όσο και από Ιδιωτικά κεφάλαια. Τα έργα, όµως, αυτά δεν θα 

τελειώσουν ποτέ, γιατί και η ποιότητα της ζωής της χώρας µας συνεχώς θα 

πρέπει να αναβαθµίζεται. Εποµένως, έργα όπως οι κάθε είδους βιολογικοί 

καθαρισµοί, η διαχείριση των απορριµµάτων, η ανακύκλωση όλων των 

δοµικών υλικών, οι αναπλάσεις υποβαθµισµένων περιοχών θα είναι σε 

ηµερήσια διάταξη από εδώ και πέρα, ενώ θα αναπτύσσεται µια νέα 

τεχνογνωσία σχετικά µε αυτές τις δραστηριότητες. 

 

Το real estate έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλων σχεδόν των 

κατασκευαστικών εταιριών που αντιµετωπίζουν τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα ως το νέο - και φυσικό - τοµέα επέκτασης των εργασιών τους, 

αρκετών άλλων επιχειρηµατικών Οµίλων (χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, 

εταιρίες σύγχρονης τεχνολογίας κ.ά.), αλλά και πολλών δηµοσίων Οργανισµών 

(ΕΤΑ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λπ.) που έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Φυσικά, το κατασκευαστικό 

αντικείµενο που θα προκύψει από την ανάγκη υλοποίησης των έργων real 
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estate θα αναλάβουν οι εγχώριες δυνάµεις του κλάδου. Η συζήτηση όµως 

που έχει ξεκινήσει και θα αποτελέσει το στοίχηµα του µέλλοντος, αφορά τις 

εξοχικές κατοικίες και µάλιστα ως εξαγώγιµο προϊόν. Οι εταιρείες real 

estate που έχουν ήδη µεγάλα οικόπεδα σε παραθεριστικά µέρη, σχεδιάζουν 

να ρίξουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτά τα έργα το επόµενο διάστηµα, ενώ όσες δεν 

έχουν, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προκειµένου να αποκτήσουν. Η 

γενική εκτίµηση είναι πως, τα επόµενα χρόνια και καθώς η χώρα έχει γίνει 

περισσότερο γνωστή µετά τους Ολυµπιακούς, πολλοί ξένοι ιδιώτες θα 

αναζητήσουν ποιοτική εξοχική κατοικία στην Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ εντοπίζονται δυο κύριες κατηγορίες 

προβληµάτων για τον κλάδο γενικότερα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται 

τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την 

παραγωγή των ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών έργων, µε σηµαντικότερα την 

πολυπλοκότητα και την πολυνοµία που το χαρακτηρίζει, την έλλειψη Εθνικού 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και τις µεγάλες καθυστερήσεις υλοποίησης του 

Εθνικού Κτηµατολογίου. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα προβλήµατα 

που συνδέονται µε τις συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στην Ελληνική 

αγορά κατασκευών, µε κυριότερα τον οξύ και σε ορισµένες περιπτώσεις 

αθέµιτο ανταγωνισµό που επικρατεί στην αγορά και τις µεγάλες εκπτώσεις 

στις δηµοπρασίες ∆ηµοσίων έργων.  

Τέλος, η ανάπτυξη και επέκταση των Ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών 

πέρα από τα σύνορα τους αποτελεί Ευρωπαϊκή πλέον υπόθεση, δηλαδή, σε 

όποιες αγορές και αν απαιτηθεί να διεισδύσουν, αυτό θα πρέπει να γίνει εκεί 

όπου θα µπορεί να διεισδύσουν και άλλες Ευρωπαϊκές τεχνικές εταιρίες. Η 

ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν µπορεί να υπάρξει 

έξω από την Ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά και η κατασκευή των έργων στο 
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εσωτερικό κάθε Ευρωπαϊκής χώρας δεν έχει και δεν θα πρέπει να έχει 

στεγανά. 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών µας είναι 

ότι οι µεγάλες χώρες της Ευρώπης έχουν ”κλείσει” ήδη έναν κύκλο 

ανάπτυξης των έργων υποδοµής είκοσι χρόνια νωρίτερα από την Ελλάδα και 

οι µεγάλες εταιρείες έχουν στραφεί προ πολλού σε άλλους τοµείς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αυτό το γεγονός φέρνει τις Ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρίες σε πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις 

ανταγωνίστριες Αγγλικές, Γαλλικές, Γερµανικές και Ιταλικές εταιρείες (όχι 

όµως τις Ισπανικές και τις Πορτογαλικές). Αυτή τη στιγµή είναι ασύµφορο 

για τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες του εξωτερικού να 

δραστηριοποιούνται πλέον σε αυτό καθ’ αυτό το κατασκευαστικό γίγνεσθαι 

των έργων και να επανιδρύουν και πάλι τον απαραίτητο µηχανισµό για την 

κατασκευή ενός έργου (προσωπικό, εξοπλισµός), αλλά προτιµούν να το 

εκτελούν υπεργολαβικά και να κρατούν για τον εαυτό τους τη διαχείρισή του. 

Αυτό είναι ένα γεγονός που το βιώνουµε τα τελευταία χρόνια και στη χώρα 

µας. Αντίθετα, οι Ελληνικές εταιρίες, επειδή κατασκευάζουµε όλα αυτά τα 

µεγάλα έργα εδώ και τώρα, έχουµε σήµερα και την απαραίτητη οργάνωση και 

τον εξοπλισµό για την υλοποίηση ανάλογων έργων ακόµη και στις Ευρωπαϊκές 

αγορές.  

Σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο εισόδου στην Ελλάδα νέων εταιρειών από το 

εξωτερικό, αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό, αλλά υπό τη µορφή κοινοπραξιών, 

όπως ακριβώς συµβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και τώρα. Πλήρης 

επικράτηση ξένων εταιρειών είναι δύσκολο να συµβεί, δεδοµένου ότι ήδη 

πολλές Ελληνικές έχουν γνώση του ανταγωνισµού εδώ και πολλές δεκαετίες, 

ενώ επίσης το κόστος οργάνωσης εργοταξίων από ξένες εταιρείες είναι, πλην 

ειδικών έργων, όπως αυτό της κατασκευής του αεροδροµίου των Σπάτων, 
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ένας τοµέας όπου δεν διαφαίνεται σαφές συγκριτικό πλεονέκτηµα για ξένες 

εταιρίες. Άλλωστε το πρόσφατο παράδειγµα της συµφωνία της Ελληνικής 

Τεχνοδοµικής (όµιλος ΑΚΤΩΡΑ) µε την Παντεχνική δηµιουργεί πλέον 

καινούργια δεδοµένα στον κατασκευαστικό κλάδο και ενεργοποιεί νέες 

συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της Ελληνικής 

Τεχνοδοµικής (µε το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της να αγγίζει πλέον τα € 5 δισ.) 

εκτιµάται πως θα κινητοποιήσει τους ανταγωνιστές της και ιδίως τις J&P 

Άβαξ και ΓΕΚ Τέρνα, που ακολουθούν –αν και µε απόσταση– τον µεγαλύτερο 

όµιλο του κλάδου.  

Εάν η Πολιτεία και οι εταιρίες του κλάδου κατορθώσουν να διαχειριστούν 

αποτελεσµατικά τις παραπάνω προκλήσεις, τότε ο κλάδος των κατασκευών 

µπορεί να ακολουθήσει ανοδική πορεία έως και το 2013. 
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1. Φιλοσοφία των έργων Σ.∆.Ι.Τ 

Οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν συµβατικές σχέσεις 

µακράς διάρκειας (που µπορεί να εκτείνονται σε διάρκεια και 20 ή περισσότερων 

ετών), οι οποίες συνάπτονται µεταξύ ενός ∆ηµόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα 

για την εκτέλεση έργων και / ή την παροχή υπηρεσιών. Με βάση τη σύµβαση που 

συνάπτεται, ο Ιδιωτικός Φορέας υποχρεούται να χρηµατοδοτήσει την επένδυση, 

ενώ αναλαµβάνει και σηµαντική ευθύνη για το σχεδιασµό του έργου. Η 

Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει τις απαιτήσεις της µε βάση λειτουργικές 

προδιαγραφές και εγκρίνει τον αναλυτικό σχεδιασµό του έργου. Ο Ιδιωτικός 

Φορέας αµείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της λειτουργίας του έργου, 

χρεώνοντας σε ετήσια βάση είτε την Αναθέτουσα Αρχή, είτε απευθείας τους 

χρήστες, είτε, σε ορισµένες περιπτώσεις, και τους δύο.  

Σύµφωνα µε τον Ν. 3389/2005, που εισάγει το νοµοθετικό πλαίσιο για τις 

Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) στην Ελλάδα, ως 

«∆ηµόσιοι Φορείς» νοούνται:  

α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο,  

β) Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),  

γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.)  

δ) Οι Ανώνυµες Εταιρείες των οποίων το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 

ανήκει στους ανωτέρω φορείς, δηλαδή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε οργανισµούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου δικαίου ή σε άλλη ή 

άλλες ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση.  

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ∆ηµόσιοι Φορείς θα πρέπει, βάσει διάταξης νόµου, του 

καταστατικού τους ή σύµβασης, να έχουν την αρµοδιότητα εκτέλεσης των έργων 
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ή ανάθεσης των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της Σύµβασης 

Σύµπραξης. 

Ουσιαστικά, εποµένως, µέσα από τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα, ο 

ρόλος του ∆ηµόσιου Τοµέα αλλάζει, και συγκεκριµένα εξειδικεύεται στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής τήρησης των προδιαγραφών 

απόδοσης που θέτει στον Ιδιώτη της σύµβασης Σ.∆.Ι.Τ. Η λογική που διατρέχει 

τις Σ.∆.Ι.Τ. είναι η παροχή βελτιωµένων ποιοτικά και αποδοτικότερων 

οικονοµικά υπηρεσιών στο κοινό, µε τη συνδυασµένη αξιοποίηση των πόρων και 

των δεξιοτήτων του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα.  

Μέσω των Σ.∆.Ι.Τ. είναι δυνατόν να παραδίδονται περισσότερα έργα ή 

υπηρεσίες, σύµφωνα µε προδιαγεγραµµένες προδιαγραφές ποιότητας, σε 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα και αυτό γιατί οι Σ.∆.Ι.Τ. µετατρέπουν τις 

ογκώδεις αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε τακτικές πληρωµές υπηρεσιών 

είτε από τους τελικούς χρήστες είτε από το ∆ηµόσιο Φορέα στη βάση 

µακροχρόνιων συµβάσεων, επιτρέποντας έτσι στο ∆ηµόσιο Τοµέα να 

χρηµατοδοτεί έργα ή υπηρεσίες πέρα των διαθέσιµων πεπερασµένων πόρων του. 

Από λογιστική άποψη, η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει δανειακές 

υποχρεώσεις για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου και έτσι η συναλλαγή 

δεν εµφανίζεται στο σκέλος του παθητικού στον ισολογισµό του ∆ηµόσιου Τοµέα 

(χρηµατοδότηση έργων « εκτός ισολογισµού »).  

∆εδοµένου ότι η συµβατική δέσµευση του ∆ηµόσιου Τοµέα να αγοράζει 

υπηρεσίες από τον Ιδιωτικό για αρκετές δεκαετίες µετά την ολοκλήρωση ενός 

έργου έχει σηµαντικές συνέπειες τόσο για τις δανειακές ανάγκες του ∆ηµόσιου 

Τοµέα, όσο και για τον έλεγχο των µελλοντικών ∆ηµόσιων δαπανών, είναι 
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απαραίτητο το ∆ηµόσιο να τις παρακολουθεί προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται 

η προσήκουσα αποπληρωµή του έργου.  

Η ανάπτυξη του θεσµού των Σ.∆.Ι.Τ. εντάσσεται στη γενικότερη εξέλιξη του 

ρόλου του κράτους στον οικονοµικό τοµέα, η οποία σταδιακά πέρασε από το ρόλο 

του άµεσου φορέα σε ρόλο οργανωτή, ρυθµιστή και ελεγκτή. Η επιλογή αυτή, 

όπως έχει δείξει η εµπειρία σε διεθνές επίπεδο, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα θα 

έχει σηµαντικά οφέλη στο δηµοσιονοµικό τοµέα και θα απελευθερώσει 

σηµαντικούς πόρους, οι οποίοι και θα διοχετευτούν σε τοµείς χαµηλής 

ανταποδοτικότητας, αλλά µε υψηλή κοινωνική αποδοχή και αναγκαιότητα 

(πολιτισµός, παιδεία, υγεία, κ.λ.π.) υλοποίησης έργων.  

Η συνεργασία ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα µπορεί να προσφέρει 

µικροοικονοµικά πλεονεκτήµατα που επιτρέπουν την υλοποίηση ενός σχεδίου 

στην καλύτερη σχέση ποιότητας / τιµής, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους 

του ∆ηµοσίου συµφέροντος, ωστόσο, η χρησιµοποίηση Σ.∆.Ι.Τ. δεν θα πρέπει να 

παρουσιάζεται ως η µόνη λύση για το ∆ηµόσιο Τοµέα που αντιµετωπίζει 

δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.  

 

2. Κατηγοριοποίηση των Σ.∆.Ι.Τ. 

Οι Σ.∆.Ι.Τ. χαρακτηρίζονται από: 

1) τη σχέση µεταξύ των εταίρων (∆ηµόσιος & Ιδιωτικός Τοµέας) τον 

καθορισµό, τη µελέτη, την υλοποίηση και την εφαρµογή του σχεδίου 

2) τον τρόπο χρηµατοδότησης του σχεδίου  

3) τη διάρκεια της σχέσης µεταξύ των εταίρων  

4) την κατανοµή των κινδύνων  

 



MBA-Executive 

∆ιπλωµατική Εργασία                   Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

Βασιλεία Μπέλλου 4 

2.1 Αναφορικά µε την σχέση ανάµεσα στον ∆ηµόσιο και τον Ιδιωτικό 

τοµέα οι Σ.∆.Ι.Τ. διακρίνονται στις κάτωθι βασικές υποκατηγορίες :  

(α) Σ.∆.Ι.Τ. καθαρά συµβατικού τύπου, στις οποίες η σύµπραξη µεταξύ 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα βασίζεται σε αποκλειστικά συµβατικούς δεσµούς, 

και  

(β) Σ.∆.Ι.Τ. θεσµοθετηµένου τύπου, στις οποίες υπάρχει συνεργασία µεταξύ 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός άλλου φορέα ή 

εισόδου του ιδιώτη σε ένα υπάρχοντα φορέα.  

Η διάκριση αυτή βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι διαφορετικές πρακτικές 

Σ.∆.Ι.Τ. που απαντώνται στα κράτη µπορούν να διαιρεθούν σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες. Η καθεµιά από αυτές δηµιουργεί ιδιαίτερα ζητήµατα όσον αφορά την 

εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου για τις ∆ηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις 

παραχώρησης, τα οποία αξίζει να εξεταστούν ξεχωριστά.  

Τόσο οι συµβατικές όσο και οι θεσµοθετηµένες Σ.∆.Ι.Τ. πρέπει να έχουν ως 

προτεραιότητα τη διασφάλιση στους πολίτες ορισµένων εγκαταστάσεων ή 

υπηρεσιών που να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ασφάλεια και συνεχή παροχή. 

Για το λόγο αυτό, οι ∆ηµόσιες αρχές δεν µπορούν να αδιαφορήσουν για τον 

έλεγχο της παροχής της υπηρεσίας πέρα από τα οικονοµικά συµφέροντα του 

παρόχου, ενώ πρέπει να διατηρούν ορισµένες δυνατότητες όπως η δυνατότητα 

να επιβάλλουν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τα οποία και να τροποποιούν 

µονοµερώς υπέρ του ∆ηµοσίου συµφέροντος κατά τη διάρκεια της Σύµπραξης, η 

δυνατότητα να ανακτούν το έργο ή την υπηρεσία µετά τη λήξη της Σύµπραξης, 

και η δυνατότητα να παραλαµβάνουν από τον πάροχο τα αγαθά που η ∆ηµόσια 

αρχή θεωρεί αναγκαία για τη διατήρηση της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας 
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2.2 Αναφορικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του σχεδίου τα 

Χρηµατοοικονοµικά Ιδρύµατα για να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες 

πιστώσεις δηµιουργούν syndicates και παρουσιάζουν διάφορες 

εναλλακτικές δανειακές λύσεις και ανάλογα µε το έργο και συνήθως 

ζητούν : 

� Καθαρό νοµικό καθεστώς.  

� Ξεκάθαρη πολιτική κατανοµής κινδύνων. 

� ∆ικαίωµα υποκατάστασης παραχωρησιούχου. 

� Κατ' αποκοπή τίµηµα χωρίς αναθεώρηση.  

� Καθορισµένο χρόνο εκτέλεσης έργου 

� Ενεχυρίαση µετοχών παραχωρησιούχου 

� Εγγυητικές Επιστολές και εγγυήσεις 

� Ποινικές Ρήτρες 

� Μετοχικό Κεφάλαιο σε αναµονή (standby equity) 

� ∆άνεια σε αναµονή (standby loans) 

� Χρήση ανεξάρτητου µηχανικού 

� Απευθείας Σύµβαση µε τον Κατασκευαστή 

� Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 

 

Εκτός από δάνεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα προϊόντα όπως οµόλογα 

ή άλλα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά  εργαλεία (bonds,κλπ), αλλά η εµπειρία µέχρι 

τώρα έχει αποδείξει ότι αν δεν λειτουργήσει το έργο τα προϊόντα αυτά δεν 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. 
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2.3   Αναφορικά µε την διάρκεια υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης µιας Σ.∆.Ι.Τ. είναι µεγάλη ανάλογα µε το ύψος της 

επένδυσης, απαιτείται δε δέσµευση όλων των εµπλεκόµενων µερών σε βάθος 

χρόνου (20 – 30 χρόνια). 

 

2.4 Αναφορικά µε την κατανοµή των κινδύνων 

Για να δηµιουργηθεί µια Σ.∆.Ι.Τ. η αρχή του µερισµού κινδύνου πρέπει να γίνει 

αποδεκτή. Οι ιδιωτικοί παράγοντες χρειάζεται να είναι πρόθυµοι να αναλάβουν 

µερικούς από τους κινδύνους, υπό τον όρο ότι η φύση των κινδύνων αφορά την 

πείρα τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κατάλληλα τις 

συνέπειες.  

Η αναµενόµενη ανταµοιβή είναι ανάλογη µε το επίπεδο κινδύνου που είναι 

διατεθειµένοι να αναλάβουν και το να ζητηθεί από τον Ιδιωτικό Τοµέα να 

αντιµετωπίσει κινδύνους που θα αντιµετωπίζονταν καλύτερα από τον ∆ηµόσιο 

Τοµέα συνήθως οδηγεί : σε αποκλεισµό των ιδιωτικών συνεργατών που 

αρνούνται να διατρέξουν τον κίνδυνο ή σε αναδόµηση του προγράµµατος κατά την 

υλοποίηση του κινδύνου, επειδή οι ιδιωτικοί παράγοντες δεν µπορούν να 

χειριστούν τις σχετικές απώλειες βάσει των προβλεπόµενων όρων.  

Ο Ιδιωτικός Τοµέας είναι το µέλος µιας Σ.∆.Ι.Τ. που θα αναλάβει τους 

µεγαλύτερους κινδύνους και θα εµπλακεί σε µία επένδυση που η διάρκεια της 

µπορεί να κυµαίνεται από 20 µέχρι 40 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογήσει 

και να λάβει υπόψη όλους τους κινδύνους που µπορούν να συνοψιστούν µεταξύ 

άλλων στα ακόλουθα: 

� Μελέτη – Κατασκευή. 

� Χρόνος κατασκευής.  
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� Κόστος 

� Τεχνολογία.  

� ∆ιαχείριση / Λειτουργία και ποιότητα υπηρεσιών. 

� Περιβαλλοντικά / Αρχαιότητες. 

� Έσοδα. 

� Επιτόκια, συνάλλαγµα – πληθωρισµός. 

� Χρηµατοοικονοµικά. 

� Απρόβλεπτα γεγονότα και πολιτικοί κίνδυνοι. 

� Υποκατάσταση. 

 

Ο Ιδιωτικός Τοµέας για να καλύψει τα παραπάνω θα κληθεί να καταβάλει 

αυξηµένο κεφάλαιο, εγγυητικές επιστολές εκτέλεσης και καταβολής κεφαλαίου, 

υψηλές ποινικές ρήτρες και µετοχικό κεφάλαιο εν' αναµονή (stand-by equity). 

Επίσης, θα κληθεί να πληρώσει τους δικούς του τεχνικούς, νοµικούς και 

χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους και το ίδιο θα επαναληφθεί και για τους 

διαφόρους συµβούλους των ∆ανειστών. Επιπρόσθετα, επιβαρύνεται και µε το 

κόστος των εξόδων των δικών του ανθρώπων που απαιτούν µακράν και 

πολύπλευρη ενασχόληση σε διάφορους τοµείς.  

Όλα τα προαναφερόµενα απαιτούν σοβαρή επένδυση από µέρους των 

∆ιαγωνιζόµενων και για το λόγο αυτό πρέπει να µελετηθούν και σταθµιστούν µε 

πολύ µεγάλη προσοχή. 
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3. Μορφές Έργων τύπου Σ.∆.Ι.Τ. στη Ελλάδα 

Στην Ελλάδα εµφανίζονται δυο µορφές έργων τύπου Σ.∆.Ι.Τ.: 

� Ανταποδοτικά έργα τα οποία αφορούν την κατασκευή εξαρχής, ή την 

ολοκλήρωση, ή την διαχείριση βασικών υποδοµών µε έµφαση στην περιφέρεια 

(υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισµοί, αναπλάσεις αστικών 

συγκροτηµάτων, κλπ). Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση άµεσης 

υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει και µια σειρά παραγόντων που λειτουργούν 

ανασταλτικά σε αυτό, όπως η έλλειψη ώριµων µελετών, διάφορα αλλά 

προβλήµατα πολεοδοµικής φύσης, η µη ύπαρξη της δυνατότητας εκχώρησης των 

εσόδων σε ιδιώτες, η κρίσιµη παράµετρος της κοινωνικής αποδοχής και η 

πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει µε το καθεστώς της εκλογής των 

τοπικών δηµάρχων 

� Έργα Προστιθέµενης Αξίας τα οποία αφορούν σε µεγάλο βαθµό την 

εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 

∆ηµόσιου τοµέα, καθώς και επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αφορούν το 

περιβάλλον και την διαχείριση του. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφορές, σε σχέση µε τα προαναφερόµενα, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει µια σειρά παραµέτρων που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως ο αρχικός 

σχεδιασµός και η ωριµότητα υλοποίησης Σ.∆.Ι.Τ. τέτοιας µορφής, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς εκµετάλλευση ακινήτων,  η κοινωνική αποδοχή 

έργων Σ.∆.Ι.Τ. µε διάρκεια 25-30 ετών, η συµµετοχή των ΟΤΑ στους νέους 

φορείς που θα δηµιουργηθούν και αφορά την συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(είναι γνωστό ότι οι δηµοτικές και οι διαδηµοτικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν 

πολλά και σοβαρά χρηµατοδοτικά προβλήµατα και η µορφή της δοµής και της 

οργάνωσης τους είναι σε πολλές περιπτώσεις προβληµατική ) 



MBA-Executive 

∆ιπλωµατική Εργασία                   Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

Βασιλεία Μπέλλου 9 

4. Γενικά χαρακτηριστικά των Σ.∆.Ι.Τ. 

� Καθορισµός προδιαγραφών για το παραγόµενο αποτέλεσµα από τον 

∆ηµόσιο τοµέα και καθορισµός διαδικασιών, µεθοδολογίας, υλοποίησης και 

αντλούµενων κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα για την επίτευξη του κοινά 

στοχευόµενου αποτελέσµατος.  

� Συµφωνία και συµβατική εξασφάλιση της παροχής των ζητούµενων 

υπηρεσιών στο επιθυµητό επίπεδο ποιότητας / ποσότητας, για όλη τη διάρκεια 

ζωής του έργου.  

� Επιµερισµός κινδύνων µεταξύ Κυρίου του Έργου και Αναδόχου, µε βάση 

το ποιους κινδύνους µπορεί η κάθε πλευρά να ελέγξει και να διαχειριστεί 

καλύτερα. 

� Βιωσιµότητα έργου µε πλήρη έρευνα, µελέτη προβλεπόµενων µελλοντικών 

χρηµατοροών για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς και εξόδων 

εξυπηρέτησης των αντλούµενων κεφαλαίων.  

� Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του αναδόχου – επενδυτή και έλεγχος 

φερεγγυότητας – εµπειρίας του διαχειριστή (operator) ενός έργου Σ.∆.Ι.Τ. 

� Αµοιβή συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα, µε σκοπό τον έλεγχο των 

υπερβάσεων κόστους και του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης µιας Σ.∆.Ι.Τ. 

� Ενδελεχής έλεγχος των συµβάσεων που θα υπογραφούν µεταξύ Κυρίου 

του Έργου και Αναδόχου για τις προδιαγραφές των υπηρεσιών – αγαθών, τον 

µηχανισµό των πληρωµών, των τυχόν κυρώσεων για µη εκπλήρωση των 

συµβατικών υποχρεώσεων, τον επιµερισµό κινδύνων, κ.λ.π. 

� Συνδυασµός στόχων και επιδιώξεων µε τελικό αποδέκτη τον χρήστη και 

την µεγιστοποίηση του βαθµού ωφέλειας του. 
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5. Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχούς ανάπτυξης Σ.∆.Ι.Τ. 

5.1 Σε ό,τι αφορά τον ∆ηµόσιο τοµέα : 

� Καθορισµός πολιτικών προτεραιοτήτων και στόχων σχετικά µε την 

κρίσιµη παράµετρο καταγραφής των αναγκών και κατηγοριοποίησης των έργων 

Σ.∆.Ι.Τ. σε ανταποδοτικά και υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

� Ενίσχυση σε τεχνογνωσία και µεθοδολογία υλοποίησης (ανάλυση σταδίων) 

των φορέων της περιφέρειας για υλοποίηση έργων µε Σ.∆.Ι.Τ. ειδικά σε ό,τι 

αφορά το στάδιο του σχεδιασµού και της ωρίµανσης των έργων.  

� Συντονισµός µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων του ∆ηµόσιου και του 

ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα (για παράδειγµα το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 

ΘΗΣΕΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να βρίσκεται σε άµεση σχέση 

και συνάρτηση µε τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

στις Σ.∆.Ι.Τ. και ειδικότερα στην διαδικασία επιτάχυνσης διενέργειας µελετών 

και διαδικασιών ωρίµανσης των έργων). Επίσης, µια σειρά απαιτούµενων 

νοµοθετικών παρεµβάσεων σε ζητήµατα πολεοδοµίας, χρήσεων γης, ευελιξίας 

στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου, κ.λ.π. θα πρέπει να 

δροµολογηθεί µε στόχευση την δηµιουργία συνθηκών ευελιξίας στην αξιοποίηση 

της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα. 

� ∆ηµιουργία επαρκών υποδοµών και τεχνογνωσίας στον Κύριο του Έργου 

ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν οι συµβάσεις αυτής της 

µορφής (διαπραγµατεύσεις, παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος, αξιολόγηση, 

κ.λ.π.). 

� Προετοιµασία για την προσέγγιση κρίσιµων όρων όπως βιωσιµότητα του 

έργου από την πλευρά του ∆ηµοσίου και εµπορικότητα αυτού.  
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� Το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται το έργο και ειδικότερα η 

προσέγγιση κρίσιµων ζητηµάτων κοινωνικής αποδοχής (καθοριστική παράµετρος 

και συχνά κοιτίδα προστριβών µεταξύ Κυρίου του Έργου και Αναδόχου) 

� Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου, η διάρκεια της σύµβασης και η 

παρακολούθηση της σε σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 

5.2 Σε ό,τι αφορά τον Ιδιωτικό τοµέα απαιτείται :  

� ∆ιαµόρφωση της συµβατικής δόµησης του έργου µε τρόπο, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η υλοποίησή του µε τη µέθοδο Σ.∆.Ι.Τ. 

� Σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου του έργου και καθορισµός του είδους 

Σ.∆.Ι.Τ. που απαιτείται και της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.  

� ∆ιεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την επιχορήγηση των 

επιλέξιµων δαπανών του Έργου (σε περίπτωση όπου από το επιχειρηµατικό 

σχέδιο του έργου  προβλέπει χρηµατοδότηση µε άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων 

και επιχορήγηση προερχόµενη από επιµέρους δράσεις που εντάσσονται σε 

καθεστώς αναπτυξιακών νόµων και κοινοτικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης). 

 

Ειδικότερα, η χρηµατοδότηση ενός έργου Σ.∆.Ι.Τ. από τον Ιδιώτη προαπαιτεί τα 

κάτωθι βήµατα : 

� Μελέτη και αξιολόγηση υφιστάµενων πληροφοριών σχετικά µε το Έργο.  

� ∆ιερεύνηση και αξιολόγηση υπάρχουσας εµπειρίας από τον σχεδιασµό και 

την ανάθεση αντίστοιχων έργων. 

� Εξέταση νοµικού πλαισίου ανάθεσης έργων και προσδιορισµός τρόπου και 

µεθοδολογίας ανάληψης του έργου.  
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� Εξέταση σε συνολικό επίπεδο της βιωσιµότητας και της δυνατότητας 

χρηµατοδότησης του έργου και δηµιουργία εναλλακτικών σεναρίων.  

� Προετοιµασία ενός αρχικού χρηµατοδοτικού σχεδίου και επισήµανση 

πιθανών πηγών κεφαλαίου και βασικών όρων χρηµατοδότησης.  

� Πραγµατοποίηση χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του έργου, 

περιλαµβάνοντας όλα τα στοιχεία του επενδυτικού κόστους, του κόστους 

λειτουργίας και των εσόδων, ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικού µοντέλου και 

πραγµατοποίηση σχετικών αναλύσεων ευαισθησίας.  

� Αρχική ανάλυση ωφελειών και κινδύνων και πρόταση βέλτιστης 

κατανοµής τους ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη.  

� ∆ιαµόρφωση και ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού και συµβατικού 

πλαισίου του έργου, στο οποίο περιλαµβάνεται η Σύµβαση Κατασκευής, η 

Σύµβαση ∆ιαχείρισης και η Σύµβαση για την Παραχώρηση του Έργου. 

� Επισήµανση αναµενόµενων πόρων που απαιτούνται για εξασφάλιση της 

χρηµατοδότησης.  

� Τελική σύνταξη και υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου στα αρµόδια όργανα 

της πολιτείας για την επιχορήγηση των επιλέξιµων δαπανών του Έργου . 

� Επισήµανση πιθανών εναλλακτικών χρηµατοδοτικών δοµών του Έργου και 

προσέγγιση πιθανών χρηµατοδοτών. 

 

Στην επιλογή του Ιδιώτη εκτός από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το 

καθεστώς της ανάθεσης των Συµβάσεων Σύµπραξης κρίθηκε σκόπιµο να 

διευκρινισθεί στο νόµο ότι εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ακόλουθες γενικές 

αρχές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νοµοθεσίας:  
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(α) Η αρχή της ίσης µεταχείρισης: σηµαίνει την αποφυγή οποιασδήποτε 

διάκρισης µε βάση την ιθαγένεια ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που δεν 

δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. Στο περιεχόµενο της αρχής αυτής 

υπάγεται όχι µόνο ο καθορισµός όρων πρόσβασης σε µια οικονοµική 

δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις, αλλά και η λήψη από τις δηµόσιες αρχές όλων 

των µέτρων που είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την άσκηση αυτής της 

δραστηριότητας.  

(β) Η αρχής της διαφάνειας: είναι η δηµοσιοποίηση της πρόθεσης της 

Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στη σύναψη Σύµβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή 

Μικτής Σύµβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η δηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού 

χωρίς στρεβλώσεις.  

(γ) Η αρχή της αναλογικότητας: σηµαίνει ότι κάθε µέτρο που επιλέγεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη 

του στόχου στον οποίο αποβλέπει, και να προκαλεί τα λιγότερα δυνατά 

προβλήµατα στην άσκηση µιας οικονοµικής δραστηριότητας. Ιδίως, στα πλαίσια 

των ∆ιαδικασιών Ανάθεσης δεν επιτρέπεται να αξιώνονται τεχνικές, 

επαγγελµατικές ή χρηµατοοικονοµικές ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές 

σε σχέση µε το αντικείµενο της σχετικής Σύµβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή της 

Μικτής Σύµβασης.  

(δ) Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης: σηµαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να δεχθεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ελέγχους, καθώς 

επίσης τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τα προσόντα που απαιτούνται σε άλλο 

κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο µέτρο που αναγνωρίζονται ως 

ισοδύναµα µε εκείνα τα οποία απαιτούνται στην Ελλάδα.  
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(ε) Η αρχή της προστασίας του ∆ηµόσιου συµφέροντος: σηµαίνει ότι κατά τη 

λήψη της απόφασης για την ανάθεση Σύµβασης Έργου ή Υπηρεσιών ή Μικτής 

Σύµβασης λαµβάνονται υπόψη:  

� οι σχετικές χρηµατοδοτικές ανάγκες και η κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση 

της οικονοµικής επιβάρυνσης ή συµβολής της Αναθέτουσας Αρχής,  

� οι ανάγκες των χρηστών για βελτιωµένες υπηρεσίες και  

� η ανάγκη χρήσης εξειδικευµένης τεχνογνωσίας.  

(στ) Η αρχή της προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών: σηµαίνει ότι οι 

αποφάσεις, θετικές, αρνητικές ή απορριπτικές, πρέπει να είναι αιτιολογηµένες 

και να µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ένδικης προστασίας των Ιδιωτικών 

Φορέων και των ιδιωτών εν γένει. Στην έννοια της ένδικης προστασίας 

περιλαµβάνεται και η προσωρινή ένδικη προστασία.  

(ζ) Η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού: σηµαίνει ότι  

� διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή Υποψηφίων που είναι ικανοί 

να εκτελέσουν τα έργα ή να παράσχουν τις υπηρεσίες που επιθυµεί η 

Αναθέτουσα Αρχή,  

� ο διαγωνισµός διεξάγεται µε ίσους όρους και αντικειµενικά κριτήρια και  

� αποτρέπεται η δηµιουργία µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων ή 

στρεβλώσεων.  

(η) Η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου 

ανάπτυξης: σηµαίνει ότι κατά τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση των 

Συµβάσεων Έργου ή Υπηρεσιών ή των Μικτών Συµβάσεων, λαµβάνεται υπόψη 

ότι το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον συνιστά αγαθό που 

προστατεύεται αυτοτελώς, προκειµένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία 

και να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι προς χάρη των επόµενων γενεών.  
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Η τήρηση των αρχών αυτών σε κάθε στάδιο των διαδικασιών ανάθεσης 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση για τους εµπλεκόµενους ιδιώτες συνθηκών αληθινού 

ανταγωνισµού.  

Επιπροσθέτως και συνολικά για την εγχώρια αγορά :  

� Αποτελεί αναγκαιότητα η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου στο οποίο θα 

συλλεχθούν, καταγραφούν και αξιολογηθούν οι υφιστάµενες ανάγκες της 

χώρας σε υποδοµές, καθώς και οι διαθέσιµοι πόροι για την υλοποίηση τους. 

Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί η ζήτηση και να εντοπισθούν τα 

θεσµικά προβλήµατα τα οποία οφείλονται στη πολυνοµία των εµπλεκόµενων 

φορέων  και λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Σηµειώνεται ότι το 70% της ακίνητης περιουσίας της χώρας ανήκει στον 

δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν 

είναι ξεκαθαρισµένη σε ζητήµατα ιδιοκτησίας, χρήσεων κ.λ.π. 

� ∆εν φαίνεται να απαιτείται η κατάρτιση ενός ενιαίου και συγκεκριµένου 

θεσµικού πλαισίου (υπό τη µορφή νοµοσχεδίου συνολικής ρύθµισης) για τις 

Σ.∆.Ι.Τ., δεδοµένου ότι η Κοινοτική Νοµοθεσία είναι σαφής και εκτός των 

βασικών απαιτήσεων που θέτει βάση οδηγιών (προστασία ανταγωνισµού, 

κανόνες δηµοσιότητας, κλειστή ή ανοιχτή διαδικασία, κ.λ.π.) δίδει στον Κύριο 

του Έργου σηµαντικά περιθώρια διατύπωσης των ιδιαιτεροτήτων και των 

αναγκών κάθε Σ.∆.Ι.Τ. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι θα πρέπει να 

εντοπισθούν ορισµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις για τη δηµιουργία 

συνθηκών ευελιξίας σε µια σειρά κρίσιµων παραµέτρων (προστασία 

επενδύσεων, φορολογία, χρήσεις γης, ιδιοκτησιακά καθεστώτα ∆ηµόσιας 

περιουσίας, ενίσχυσης της τεχνογνωσίας του δηµοσίου τοµέα, κ.λ.π.). Ωστόσο 

στη διάρκεια των τελευταίων µηνών έχουν υπάρξει σηµαντικές νοµοθετικές 
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ρυθµίσεις ή αναµένονται να δροµολογηθούν (Νόµος ΥΠΕΣ∆Α "ΘΗΣΕΑΣ" 

για τους ΟΤΑ, Αναπτυξιακός, Νόµος για την ΚΕ∆ που αφορά τα ακίνητα του 

δηµοσίου, πολεοδοµικές και λοιπές ρυθµίσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε), οι οποίες 

µε τον κατάλληλο συντονισµό θα δηµιουργήσουν συνθήκες ευελιξίας για 

προσέλκυση επενδυτών και την άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο συντονισµός 

κρίνεται απαραίτητος, ώστε να µην υπάρχουν αποσπασµατικές ρυθµίσεις οι 

οποίες θα δηµιουργήσουν σύγχυση στην αγορά. 

� Η ζήτηση έργων Σ.∆.Ι.Τ. είναι υψηλή, ειδικά στην περιφέρεια, ωστόσο, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η ετοιµότητα των Κυρίων των Έργων δεν είναι η 

απαιτούµενη και αυτό δηµιουργεί σηµαντικό κενό στην άµεση έναρξη 

διαγωνιστικών διαδικασιών. Πρέπει να δοθεί, άµεσα και αποτελεσµατικά, 

βάρος στην ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες και την µεθοδολογία που 

θα πρέπει να ακολουθηθεί για τις Σ.∆.Ι.Τ. και είναι απαραίτητη η δηµιουργία 

συνεργιών για την δηµιουργία οργάνου – εργαλείου γνώσης παροχής 

τεχνογνωσίας και συµβουλευτικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις όπου 

απαιτείται, µε σκοπό την ωρίµανση των έργων και την προστασία του 

∆ηµόσιου συµφέροντος. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να καταστήσει τους 

ειδικούς εµπειρογνώµονες και την υφιστάµενη τεχνογνωσία αµοιβαία 

διαθέσιµη (παραδείγµατος χάρις οι Task Forces της Μ. Βρετανίας ή της 

Ιταλίας) και µέσω αυτών να συµβουλεύονται οι χρήστες σχετικά µε τις 

διαφορετικές µορφές Σ.∆.Ι.Τ. και τα στάδια τους, όπως την αρχική µελέτη, 

τον τρόπο επιλογής ενός εταίρου ιδιωτικού τοµέα, την καλύτερη κατανοµή 

κινδύνων, την επιλογή συµβατικών ρητρών ή ακόµη και την απορρόφηση 

κοινοτικής χρηµατοδότησης. Θα πρέπει να ασκεί αποκλειστικά και µόνο 

συµβουλευτικές υπηρεσίες και όχι ελεγκτικές, διότι οι ιδιωτικός τοµέας 
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λειτουργεί διαφορετικά από τον ∆ηµόσιο και το Αστικό ∆ίκαιο της χώρας 

είναι από τα πληρέστερα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την επίλυση τέτοιας 

µορφής διαδικασιών. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία ανεξάρτητης 

διοικητικής αρχής "επίλυσης διαφορών µεταξύ ΚτΕ ( Κύριος του Έργου ) και 

Ιδιωτών" για Σ.∆.Ι.Τ.. Η αρχή αυτή πρέπει να είναι σε θέση να γνωµοδοτεί 

σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε διαγωνιστικές διαδικασίες και µε την 

εφαρµογή των συµβατικών όρων που θα έχουν συναφθεί από τον Κύριο του 

Έργου και τον Ιδιώτη.  

� Σε πρώτη φάση θα πρέπει να επιλεχθούν ορισµένα πιλοτικά έργα. Σε αρχικό 

στάδιο θα πρέπει να προταθεί η πιλοτική διερεύνηση των έργων αυτών για 

λογαριασµό του ∆ηµοσίου (ετοιµότητα σε θέµατα πολεοδοµικά – 

χωροθετήσεων – περιβαλλοντικών µελετών, ωριµότητα έργων, µέτρηση 

κοινωνικής αποδοχής, βιωσιµότητα, ανάλυση ρίσκων και επιµερισµός, κ.λ.π.) 

και σε δεύτερο στάδιο να επικεντρωθεί η προσπάθεια σε ζητήµατα επιλογής, 

της κατάλληλης µεθόδου Σ.∆.Ι.Τ., της διαγωνιστικής διαδικασίας, της 

αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών (κριτήρια συµφερότερης 

προσφοράς, κ.λ.π.). ∆εν κρίνεται σκόπιµη η προτυποποίηση των τευχών, 

δεδοµένου του ότι οι κατηγορίες έργων είναι πολλές και επιπροσθέτως οι 

µέθοδοι που µπορεί να εφαρµοστούν είναι επίσης πολλές. Αυτό που 

απαιτείται είναι να δοθεί βάρος στη διαδικασία προετοιµασίας και ωριµότητας 

µιας Σ.∆.Ι.Τ. και κυρίως στον αρχικό προσδιορισµό της βιωσιµότητας και της 

αρχικής αξιολόγησης των κινδύνων, ώστε ο ΚτΕ να µην είναι απροετοίµαστος 

και ανηµέρωτος σχετικά µε τις όποιες ιδιαιτερότητες και προβλήµατα 

δηµιουργούνται στις Σ.∆.Ι.Τ. 
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� Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρµοστούν άµεσα στην αλλαγή της δοµής 

και της διάρθρωσης της ζήτησης κατασκευαστικών υπηρεσιών. Στα έργα 

τύπου Σ.∆.Ι.Τ. µείζονος σηµασίας ζητήµατα είναι η βιωσιµότητα, η κατανοµή 

ρίσκων, η τιµολογιακή πολιτική, ο καθορισµός του εύλογου κέρδους του 

ιδιώτη, η παρακολούθηση των χρηµατορροών, κ.λ.π. Η κατασκευή σαφώς και 

αποτελεί σηµαντικό τµήµα του όλου έργου, ωστόσο η ολοκλήρωση της είναι 

µικρής σχετικά διάρκειας σε σχέση µε την υλοποίηση µιας Σ.∆.Ι.Τ. και σαφώς 

ελεγχόµενη και εύκολα προσδιορίσιµη. Η παράµετρος αυτή θα πρέπει να είναι 

ξεκαθαρισµένη στις επιχειρηµατικές επιλογές του ιδιωτικού τοµέα και προς 

τον τοµέα αυτό απαιτείται σαφώς γνώση και εξειδίκευση. 

 

6. ∆ιαδικασία επιλογής των αναδόχων των σχετικών συµβάσεων 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα στην επιτυχία των Σ.∆.Ι.Τ αποτελεί η 

διαδικασία επιλογής αναδόχων των σχετικών συµβάσεων. Βασική προϋπόθεση 

επιτυχίας της διαδικασίας αποτελεί η συνεργασία της διοίκησης, των συµβούλων 

και των υποψήφιων αναδόχων. Λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή αλλά και την 

Ελληνική εµπειρία σε συµβάσεις Σ.∆.Ι.Τ η βασική διαδικασία αναπτύσσεται στα 

εξής στάδια: 

� ∆ιαδικασία Προεπιλογής Υποψηφίων 

� ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

� ∆ιαδικασία Υποβολής Προσφορών 

� Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωρινού αναδόχου 

� ∆ιαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης 

� Επίτευξη του Χρηµατοοικονοµικού Κλεισίµατος 

� Κατακύρωση της Σύµβασης 
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� ∆ιαχείριση της Σύµβασης 

 

Η τελική ανάθεση των Συµβάσεων Σύµπραξης από το ∆ηµόσιο 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..  

Κατά τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει 

να υποβάλλουν µελέτες σε επίπεδο ιδεών οι οποίες θα αξιολογηθούν. Βαρύνουσα 

σηµασία έχει η τεχνική τους προσφορά, όπου σηµαντικό ρόλο θα έχουν 

παράγοντες όπως: 

1) Η σαφής διατύπωση της ιδέας µε την µορφή συνοπτικής πρότασης 

2) Η τεκµηρίωση της πρότασης 

3) Η προτεινόµενη διαδικασία κατασκευής και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης  

4) Η επιλογή του µοντέλου χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης της επένδυσης 

5) Η αρχική προσέγγιση της χρηµατοδότησης 

6) Οι προβλέψεις σχετικά µε τη λειτουργία και συντήρηση της επένδυσης 
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Μεταξύ των σταδίων 1 & 2 καθώς και µεταξύ των σταδίων 4 & 5 θα αναπτυχθεί 

µεταξύ του ∆ηµοσίου και των ενδιαφεροµένων Περίοδος ∆ιαβούλευσης µε στόχο 

τη συµµετοχή επενδυτικών σχηµάτων, προκειµένου να βελτιστοποιηθούν οι όροι 

του διαγωνισµού προς όφελος του φορέα και της επιτυχίας του διαγωνισµού. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, θα υλοποιείται «∆ηµόσια ∆ιαβούλευση» 

για να συζητηθούν και να απαντηθούν τυχόν θέµατα που αφορούν στη 

διαγωνιστική διαδικασία. Τέλος το ∆ηµόσιο θα µελετήσει τα διάφορα ζητήµατα 

που έχουν τεθεί και θα αποφασίσει ποια από αυτά θα δεχθεί και ποια θα 

απορρίψει.  

Η σχετική στάθµιση που προσδίδει η Αναθέτουσα Αρχή σε καθένα από τα 

κριτήρια αυτά για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη Προσφοράς πρέπει επίσης να γνωστοποιείται στους Υποψηφίους.  

Οι διαγωνιζόµενοι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ενεργοποιήσουν και τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε τα οποία προτίθενται να συνεργασθούν 

προκειµένου να ξεκαθαρίσουν ζητήµατα, τα οποία θα κληθούν να 

προσυπογράψουν, εφόσον το επενδυτικό σχήµα το οποίο υποστηρίζουν προκριθεί 

ως το επικρατέστερο.  

Αµέσως µετά την ανακήρυξη του επιλεγέντος παραχωρησιούχου επενδυτικού 

σχήµατος, οριστικοποιούνται και υπογράφονται: 

� η σύµβαση  Σ.∆.Ι.Τ 

� η σύµβαση για το σχεδιασµό και την εργολαβία κατασκευής 

� η σύµβαση χρηµατοδότησης και κάθε αντίστοιχου είδους τυχόν σύµβαση που 

θα καλύπτει την οµαλή και εύρυθµη πορεία της επένδυσης 

� η σύµβαση συντήρησης και λειτουργίας 
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7. ∆οµή χρηµατοδότησης των έργων Σ.∆.Ι.Τ. 

(Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών-www.mnec.gr) 

Στις παραδοσιακές µορφές προκήρυξης έργων, ο ∆ηµόσιος Τοµέας κατέχει και 

συντηρεί τις κατασκευές του, ενώ χρηµατοδοτεί την κατασκευή τους από φόρους 

ή από δανειακά κεφάλαια. Ο Ιδιωτικός τοµέας είναι υπεύθυνος για το έργο µόνο 

κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης του. Η υπογραφή µίας σύµβασης 

για την κατασκευή µιας υποδοµής ή την παροχή µιας υπηρεσίας σηµαίνει την 

άµεση εκταµίευση προκαταβολής από πλευράς ∆ηµοσίου και τη συνολική 

αποπληρωµή του έργου ή της υπηρεσίας µε την ολοκλήρωσή τους από τον 

Ιδιώτη ανάδοχο τους. Ταυτόχρονα, το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την πληρωµή και 

όλων των αυξήσεων των προϋπολογισµών που µπορεί να προκύψουν από 

προβλήµατα και καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων, ενώ 

από ένα χρονικό σηµείο και µετά δεν διασφαλίζεται η καλή λειτουργία και 

ποιότητα τους.  

Η φύση και οι κίνδυνοι της χρηµατοδότησης είναι τελείως διαφορετικοί στο 

πλαίσιο των έργων Σ.∆.Ι.Τ. 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 

∆ηµόσιο 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 

∆ηµόσιο 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.  
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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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Παραδοσιακό έργο – Χρηµατοροές ∆ηµοσίου                       Παραδοσιακό έργο – Χρηµατοροές Αναδόχου 

 

 

 

 
Έργο Σ∆ΙΤ – Χρηµατοροές ∆ηµοσίου                              Έργο Σ∆ΙΤ–Χρηµατοροές Ιδιώτη  

 

 

 

Σχήµα 1: Απεικόνιση χρηµατικών ροών στο πλαίσιο παραδοσιακών δηµοπρατήσεων και έργων Σ∆ΙΤ 
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7.1 Ιδιωτικά χρηµατοδοτούµενα (µη ανταποδοτικά) έργα που 

αποπληρώνονται από το ∆ηµόσιο (PFI)  

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο Ιδιωτικός φορέας δηµιουργεί µία Εταιρεία 

Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ), στην οποία 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 χρησιµοποιούνται 

για την κατασκευή της υποδοµής ή την παροχή της υπηρεσίας στο έργο Σ∆ΙΤ. 

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.  
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Σχήµα 2: Βασική δοµή µιας χαρακτηριστικής συναλλαγής Σ.∆.Ι.Τ. 

 

 

7.2 Ιδιωτικά χρηµατοδοτούµενα έργα µε περιορισµένη συµβολή του ∆ηµοσίου 

στην αποπληρωµή τους 

Στο πλαίσιο µια σύµπραξης µπορεί να προκύψουν 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 

∆ηµόσια υπηρεσία). Στην περίπτωση αυτών των έργων, το ∆ηµόσιο 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 ∆ηµόσιο είναι µικρότερο.  



MBA-Executive 

∆ιπλωµατική Εργασία                   Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

Βασιλεία Μπέλλου 26 

7.3 Πλήρως ανταποδοτικά έργα 

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 την 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 ∆ηµόσιο), 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.  

 

8. Οφέλη από την εφαρµογή του συστήµατος των Συµπράξεων  

Για να αποδώσει οποιαδήποτε συνεργασία του Ιδιωτικού µε το ∆ηµόσιο Τοµέα, 

θα πρέπει η σχέση να αποβαίνει προς όφελος και των δύο.  

Βασική αρχή είναι ότι οι Σ.∆.Ι.Τ. µπορούν να βελτιώσουν την οικονοµική 

αποδοτικότητα (value for money) των πόρων του ∆ηµόσιου Τοµέα κατά την 

παροχή υπηρεσιών µε:  

1) Την καλύτερη κατανοµή των κινδύνων και µε την ανάληψή τους από τα µέρη 

εκείνα (∆ηµόσιος – Ιδιωτικός τοµέας) που είναι σε θέση να τους διαχειρισθούν 

καλύτερα.  
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2) Ισχυρότερα κίνητρα δράσης, καθώς οι µελλοντικές πληρωµές του έργου 

συνδέονται άµεσα µε την απόδοση του Ιδιωτικού Φορέα κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου.  

3) Τη σαφή οριοθέτηση των αναγκών του ∆ηµοσίου, µε το σχεδιασµό και την 

κατασκευή υποδοµών που θα προωθούν µακροπρόθεσµα την όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσµατική χρήση των έργων.  

4) Την εξασφάλιση ότι τα έργα εξυπηρετούν πλήρως το σκοπό τους και 

αυστηρώς µόνον αυτόν, χωρίς να ακολουθούν πλέον την τάση «γιγάντωσης» και 

υπερβολικών δαπανών σε νέα έργα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.  

5) Τη σαφέστερη εστίαση στις διαφορετικές ευθύνες του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 

τοµέα που θα αντικατοπτρίζει µε ακρίβεια την καλύτερη και αποδοτικότερη 

κατανοµή αρµοδιοτήτων και κινδύνων µεταξύ τους. Έτσι, ο ∆ηµόσιος Τοµέας 

µπορεί να εστιάσει στο ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν, αφήνοντας 

τον Ιδιωτικό τοµέα να εξετάσει το πώς αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν.  

6) Τη διατήρηση του εµπορικού κινήτρου του Ιδιωτικού Τοµέα για 

αποτελεσµατικότητα σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασµού, της κατασκευής, της 

συντήρησης και της λειτουργίας του έργου.  

7) Την αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών, µε τη δυνατότητα εµπορικής 

εκµετάλλευσής τους από τον Ιδιώτη Φορέα.  

8) Την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε την οµαδοποίηση οµοειδών έργων 

Σύµπραξης, όταν διαµοιράζεται η χρήση στοιχείων παγίου κεφαλαίου.  

9) Το σχεδιασµό του έργου µε τρόπο που να διατηρείται η αξία του µέχρι το 

τέλος της σύµβασης, καθώς και η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης του µετά την 

εκπνοή του συµβολαίου.  
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10) Την προοπτική περισσότερων και καλύτερης ποιότητας έργων. Εάν µε τις 

συµφωνίες αυτού του τύπου υπάρξει οικονοµικό πλεόνασµα που δεν θα υπήρχε 

µε τους συµβατικούς τρόπους προµήθειας και χρηµατοδότησης, µπορούν να 

απελευθερωθούν πόροι για νέα έργα.  

11) Τη δυνατότητα, µέσω κοινοπραξιών διαφόρων µορφών, προώθησης έργων 

που δεν θα µπορούσε να αναλάβει οικονοµικά ο ∆ηµόσιος Τοµέας µόνος του. Οι 

Σ.∆.Ι.Τ. προσφέρουν επίσης την ευκαιρία στο Κράτος να προγραµµατίσει 

καλύτερα τις δαπάνες του.  

12) Την ταχύτερη έναρξη της λειτουργίας των έργων που γίνονται µέσω 

Σ.∆.Ι.Τ., καθώς η ροή πληρωµών ξεκινά µε την έναρξη της λειτουργίας, σε 

αντίθεση µε το συµβατικό τρόπο πληρωµής.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι ∆ηµόσιοι φορείς µπορούν να ολοκληρώσουν 

ταχύτερα περισσότερα έργα ξεπερνώντας το πρόβληµα των περιορισµένων 

οικονοµικών διαθεσίµων που αντιµετωπίζουν ακολουθώντας την παραδοσιακή 

µέθοδο προκήρυξής τους. Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, το σύστηµα των 

Σ.∆.Ι.Τ δίνει κίνητρα στους Ιδιώτες να σχεδιάζουν εξ αρχής το έργο, ώστε στο 

µέλλον να µπορούν να το συντηρήσουν αποδοτικότερα και οικονοµικότερα, καθώς 

και να το παραδίνουν νωρίτερα προς χρήση. Η κύρια ωφέλεια βάσει της οποίας 

εκτιµάται η προσφορά των Σ.∆.Ι.Τ είναι η καλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα 

του έργου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.  

 

9. Μειονεκτήµατα του συστήµατος των Συµπράξεων  

Συνοπτικά τα κυριότερα µειονεκτήµατα του συστήµατος των Σ.∆.Ι.Τ αφορούν το 

κόστος των έργων Σ.∆.Ι.Τ, το χρόνο της διαδικασίας ανάθεσής τους και την 

απώλεια του ελέγχου του ∆ηµοσίου επί των κατασκευαστών και άλλων 
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υπεργολάβων. Πολλοί µιλούν και για απώλεια ευελιξίας του ∆ηµοσίου Τοµέα, 

λόγω της µακροχρόνιας δέσµευσής του σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές 

δηµόσιες συµβάσεις, που δεν ξεπερνούν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα 

1 µε 2 έτη. 

Αναλυτικότερα, σχετικά µε το κόστος στις Συµπράξεις ο κανόνας είναι ότι η 

ευθύνη της χρηµατοδότησης µεταφέρεται εξ’ ολοκλήρου στον Ιδιωτικό Φορέα, αν 

και είναι, σύµφωνα µε το εισαχθέν νοµοθετικό πλαίσιο, κατ’ εξαίρεση δυνατή και 

η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στη χρηµατοδότηση. Τούτο συνεπάγεται µεν αυξηµένο 

κόστος χρηµατοδότησης, καθιστά όµως δυνατή την υλοποίηση έργων, τα οποία 

αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθούν. Περαιτέρω καθιστά δυνατή 

την υλοποίηση περισσοτέρων έργων σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. Το 

αυξηµένο κόστος της χρηµατοδότησης καταµερίζεται σε περιοδικές καταβολές 

σε βάθος χρόνου και µπορεί να µετριασθεί µε τις εναλλακτικές 

αναχρηµατοδότησης που µπορεί να διαπραγµατεύεται ο Ιδιωτικός Φορέας. 

∆εδοµένης της πολυπλοκότητας των συµβάσεων Σύµπραξης, µε τις οποίες θα 

πρέπει να προβλέπονται µεταξύ άλλων ο τρόπος χρηµατοδότησης από τον 

Ιδιωτικό Φορέα και ο καταµερισµός των κινδύνων, είναι αναγκαία και 

υποδεικνύεται και από τους Φορείς χωρών, οι οποίες έχουν εµπειρία ήδη 

εκτελεσθεισών συµβάσεων Σύµπραξης, η πρόσληψη εξειδικευµένων συµβούλων 

προκειµένου να συνδράµουν το ∆ηµόσιο Φορέα κατά τη διαδικασία ανάθεσης και 

σύναψης της σύµβασης Σύµπραξης και των παρεποµένων δανειακών ή άλλων 

συµφώνων. Η πρόσληψη των συµβούλων, ως παραδοσιακή δηµόσια σύµβαση, 

απαιτεί χρόνο, η δε αµοιβή τους επιβαρύνει το κόστος της σύµπραξης. Ωστόσο, 

η σχετική καθυστέρηση που προκαλείται εξισορροπείται από το συντοµότερο 

χρόνο έναρξης λειτουργίας του έργου (λόγω ταχύτερης υλοποίησης των 
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υποδοµών) που ευλόγως αναµένει ο ∆ηµόσιος Φορέας, λόγω των κινήτρων που 

δίδονται στον Ιδιώτη, δηλαδή της σύνδεσης της πληρωµής του Ιδιώτη µε την 

έναρξη της λειτουργίας του έργου. Επιπλέον µε την εφαρµογή τυποποιηµένων 

διαδικασιών συντοµεύονται ακόµη περισσότερο οι διαδικασίες ανάθεσης 

συµβάσεων Σύµπραξης.  

Σχετικά µε τον έλεγχο  που ασκεί το ∆ηµόσιο είναι αλήθεια ότι αυτός πλέον 

περιορίζεται στην τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης και λειτουργίας, ότι δεν 

ορίζονται ορόσηµα (milestones) στα προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα, δεν 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες κατά τη διάρκεια της κατασκευής και δύναται να 

µην επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ούτε για την παράδοση του έργου. Ωστόσο 

αυτού του είδους η εποπτεία σε συνδυασµό µε το µηχανισµό πληρωµών που είναι 

άµεσα συνδεδεµένος µε την έναρξη της λειτουργίας του έργου, αλλά και την 

τήρηση των προδιαγραφών απόδοσης και λειτουργίας εξασφαλίζουν 

ουσιαστικότερο αλλά και αποδοτικότερο, σε επίπεδο ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών, έλεγχο του ∆ηµοσίου.  

Τέλος, αναφορικά µε την ευελιξία των Σ.∆.Ι.Τ, λόγω της µακράς διάρκειας των 

συµβάσεων Σύµπραξης, που κατά κανόνα ξεπερνούν τα είκοσι χρόνια, η 

πιθανότητα να αποδειχθούν µη λειτουργικές, λόγω απρόβλεπτων ή µη 

προβλεφθέντων γεγονότων, είναι µεγαλύτερη από τις λοιπές βραχυχρόνιες 

συµβάσεις ∆ηµοσίων έργων. Η πιθανότητα αυτή αντιµετωπίζεται επιτυχώς µε 

την πρόβλεψη στη Σύµβαση Σύµπραξης δυνατότητας επαναπροσδιορισµού των 

σηµείων που αποδεικνύεται µε το πέρασµα του χρόνου ότι δεν λειτουργούν.  

Ωστόσο, τα υποτιθέµενα αυτά µειονεκτήµατα έχουν υπερκαλυφθεί από τα οφέλη 

των Συµπράξεων και οι περισσότεροι πλέον αναγνωρίζουν ότι, µε τη σωστή 
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προετοιµασία και οργάνωση, οι συµπράξεις αποτελούν πολύτιµο αναπτυξιακό 

εργαλείο.  

 

10. Πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του Συστήµατος των Συµπράξεων σε 

σχέση µε τις «παραδοσιακές» ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

έργων 

Με τις γνωστές έως σήµερα διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων ο 

∆ηµόσιος φορέας είναι σε θέση να προµηθευτεί έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από 

τους Ιδιώτες, η δε σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του ∆ηµοσίου φορέα και του 

Ιδιώτη είναι η σχέση Πελάτη / Προµηθευτή. Ο Ιδιώτης / Προµηθευτής 

αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί, τηρώντας τις 

προδιαγραφές και εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει θέσει ο ∆ηµόσιος 

φορέας. Ο κίνδυνος που αναλαµβάνει έναντι του ∆ηµοσίου φορέα είναι ο 

κίνδυνος που αναλαµβάνει ο κάθε προµηθευτής. Ο ∆ηµόσιος φορέας έχει την 

ευθύνη της εποπτείας και παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και της πληρωµής του Ιδιώτη κατά την 

πορεία υλοποίησης του έργου και πάντως, το αργότερο, µε την παραλαβή αυτού. 

Ενώ στις ∆ηµόσιες συµβάσεις προβλέπονται συνήθως αυστηρά 

χρονοδιαγράµµατα, ενδέχεται να παρουσιασθούν καθυστερήσεις στην εκτέλεσή 

τους. Οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται και υπερβάσεις του κόστους των 

συµβάσεων αυτών, υπερβάσεις που τελικά αναλαµβάνει να πληρώσει το ∆ηµόσιο.  

Με τη σύµπραξη µε τον Ιδιωτικό Τοµέα, ο ∆ηµόσιος φορέας αποβλέπει στο 

τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες (τελικούς 

χρήστες) από τον ιδιώτη. Η κατασκευή υποδοµών δεν είναι παρά ένα 

προαπαιτούµενο για την παροχή των υπηρεσιών και, εποµένως, οι προδιαγραφές 
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που τίθενται από το ∆ηµόσιο φορέα είναι προδιαγραφές απόδοσης ή / και 

λειτουργίας. Ο Ιδιώτης θα πληρωθεί, είτε από το ∆ηµόσιο Τοµέα, είτε από τους 

τελικούς χρήστες, µε την έναρξη της λειτουργίας του έργου ή της υπηρεσίας, 

δηλαδή µετά την παράδοση των υποδοµών προς χρήση, η δε πληρωµή είναι 

τµηµατική, εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της σύµπραξης που είναι µακροχρόνια 

και συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα των παρεχοµένων από τον ιδιώτη 

υπηρεσιών.  

Με την εφαρµογή του συστήµατος των Συµπράξεων, ο ∆ηµόσιος Τοµέας 

αποβλέπει στην εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας και ευελιξίας του Ιδιωτικού 

Τοµέα, µε απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πολίτες. Η τεχνογνωσία και ευελιξία αυτή είναι διαθέσιµες όχι µόνον κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής των υποδοµών ενός έργου, αλλά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύµπραξης, η οποία είναι κατά κανόνα µακροχρόνια. Έτσι, οι 

πολίτες µπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα του Ιδιωτικού τοµέα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχείρισης των έργων από αυτόν.  

Περαιτέρω, ο χρόνος ολοκλήρωσης των υποδοµών και έναρξης της παροχής 

των υπηρεσιών είναι κατά κανόνα σηµαντικά βραχύτερος από το χρόνο που 

απαιτείται σε µια «παραδοσιακή» ∆ηµόσια σύµβαση: ο Ιδιώτης δεδοµένου ότι δεν 

θα πληρωθεί παρά µόνο µε την έναρξη της λειτουργίας των υποδοµών έχει κάθε 

λόγο να ολοκληρώσει την κατασκευή το γρηγορότερο. Περαιτέρω, ο ∆ηµόσιος 

φορέας παρακολουθεί την εκτέλεση της ∆ηµόσιας σύµβασης, χωρίς όµως να 

προβαίνει σε τµηµατικές παραλαβές κλπ, δεδοµένου ότι αυτό που ενδιαφέρει 

είναι το τελικό αποτέλεσµα του έργου και η τήρηση των προδιαγραφών 

απόδοσης.  
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Λόγω µάλιστα της πληρωµής του Ιδιώτη µε τη λειτουργία των υποδοµών, και όχι 

κατά τη διάρκεια κατασκευής τους ή µε την παραλαβή τους, καταµερίζεται 

τµηµατικά το κόστος κατασκευής των υποδοµών σε µελλοντικούς 

προϋπολογισµούς του ∆ηµοσίου φορέα, αποφεύγονται οι βραχυπρόθεσµες 

εκταµιεύσεις και καθίσταται δυνατή η προκήρυξη και εκτέλεση µεγαλύτερου 

αριθµού έργων. Ο καταµερισµός όµως αυτός του κόστους σε µελλοντικούς 

προϋπολογισµούς δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως λόγος επιλογής της 

σύµπραξης έναντι των παραδοσιακών ∆ηµοσίων συµβάσεων: το µελλοντικό 

κόστος θα πρέπει να προϋπολογίζεται σωστά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

µελλοντική, και ιδιαίτερα µακροπρόθεσµη, εισροή του συµβατικού ανταλλάγµατος. 

Θα πρέπει να δηµιουργείται δηλαδή στον Ιδιωτικό Τοµέα η σχετική ασφάλεια, η 

οποία εν τέλει θα µειώσει και το κόστος της διαχείρισης του κινδύνου που 

αναλαµβάνει.  

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές ανάµεσα στις 

διαδικασίες δηµοπράτησης παραδοσιακών προµηθειών του ∆ηµοσίου και τις 

διαδικασίες δηµοπράτησης έργων Σ.∆.Ι.Τ.  
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Σχήµα 3: ∆ιαφορές στις διαδικασίες δηµοπράτησης µε την εισαγωγή των Σ.∆.Ι.Τ.
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11. Παραδείγµατα Σ.∆.Ι.Τ. 

Τα συγχρηµατοδοτούµενα - αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα - επενδύσεις αποτελούν 

µονόδροµο επιχειρηµατικών επιλογών στα προσεχή χρόνια, κάτι το οποίο δεν 

συνέβαινε στο παρελθόν. Η αγορά σήµερα είναι ανοιχτή για τέτοιας µορφής 

επενδύσεις και παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες. 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα έργων – επενδύσεων που 

παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον: 

-  Κτιριακά όπως σχολεία, σταθµοί, κτίρια δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως 

πυροσβεστικοί σταθµοί και φυλακές και κτίρια για την οργανωµένη στέγαση 

δηµοσίων υπηρεσιών όπως η στέγαση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 

της Αστυνοµίας (ανέγερση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 

Πολιτιστικού Κέντρου και της βιβλιοθήκης της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς 

και η ένταξη και άλλων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στο στεγαστικό 

πρόγραµµα) 

- Η κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων µε τις 

παρελκόµενες δραστηριότητες (συνεδριακά κέντρα, υπόγειοι χώροι στάθµευσης 

οχηµάτων, εµπορικά καταστήµατα, πολυχώροι ανάπτυξης εµπορικών 

δραστηριοτήτων, κέντρα θαλασσοθεραπείας – SPA, και ανάπτυξης θαλάσσιου 

τουρισµού, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ) σε ακίνητα ΟΤΑ και µέσω πολυετών 

παραχωρήσεων 

- Η κατασκευή και εκµετάλλευση µαρίνων µέσω συµπράξεων λιµενικών 

ταµείων και ιδιωτών ή ακόµα και µέσω απευθείας παραχωρήσεων σε ιδιώτες. 

- Η κατασκευή και εκµετάλλευση χιονοδροµικών κέντρων µε παράλληλη 

δηµιουργία παρελκόµενων εµπορικών δραστηριοτήτων (ξενοδοχεία, συνεδριακά 
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κέντρα, κλπ)προσέλκυσης επισκεπτών σε περιοχές της χώρας µε ιδιαίτερο 

φυσικό κάλος 

- Οι υφιστάµενοι ή και νέοι χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

(ΧΥΤΑ) µε ανάπτυξη δραστηριοτήτων επεξεργασίας των απορριµµάτων και 

δηµιουργία µονάδων παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα στο εξωτερικό έχουν 

αναπτυχθεί και εκµεταλλεύσεις χώρων αποκατάστασης παλαιών σταθµών 

διαµετακοµιδής απορριµµάτων, µε σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος 

Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη διαχείριση των αποβλήτων, είναι πρακτική 

που ήδη εφαρµόζεται σε χώρες της Ε.Ε. Οι λόγοι που οδήγησαν στη λύση αυτή 

συνδέονται µε τις συνθήκες που επικρατούν στη δεδοµένη περιοχή και συνήθως 

σχετίζονται µε την έλλειψη πόρων, την προσπάθεια µείωσης του κόστους για το 

δηµόσιο φορέα, καθώς και τη εφαρµογή νέων τεχνολογιών και την απόκτηση 

τεχνογνωσίας. Με την µέθοδο των Σ.∆.Ι.Τ το δηµόσιο αποκτά τα εξής 

πλεονεκτήµατα:  

•  Τα προσόντα και η εµπειρία του ιδιώτη στον ειδικευµένο τοµέα 

διαχείρισης (συλλογή, µεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση)  

• Η πολιτική βούληση για συνεργασία και η αποδοχή από τον πληθυσµό για 

το είδος και την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών  

• Η επάρκεια των πόρων (ανθρώπινου δυναµικού, οικονοµικών, 

εξοπλισµού) 

Η σύγχρονη και αποτελεσµατική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

επικεντρώνεται στα εξής σηµεία: 

• Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού καθώς και του στόλου των οχηµάτων 

αποκοµιδής  
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• Κατασκευή χώρων υγειονοµικής ταφής µε βάση τα κριτήρια που θέτουν οι 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες  

• Υιοθέτηση ολοκληρωµένων στρατηγικών διαχείρισης  

• Αποκέντρωση της συλλογής - Χωροθέτηση πολλαπλών σηµείων συλλογής 

γύρω από κεντρικούς χώρους διάθεσης /επεξεργασίας 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παραπάνω σηµεία. Για 

παράδειγµα το κόστος είναι απαγορευτικό στην περίπτωση µεταφοράς 

αποβλήτων σε νέους χώρους διάθεσης, χρησιµοποιώντας παλαιά φορτηγά 

χαµηλής χωρητικότητας.  

Σε αρκετές περιπτώσεις δεν λαµβάνεται υπόψη αυτή η αλληλεπίδραση, µε 

αποτέλεσµα να κατασκευάζεται ένας νέος Χ.Υ.Τ.Α. µε βάση αυστηρές 

προδιαγραφές, αλλά οι δηµοτικές αρχές µην έχοντας τα απαραίτητα κεφάλαια, να 

µην αναβαθµίζουν το στόλο οχηµάτων και να συνεχίζουν να πραγµατοποιούν την 

µεταφορά µε τον υπάρχον και συνήθως απαρχαιωµένο στόλο 

 - Νοσοκοµειακές µονάδες (σύµφωνα µε κυβερνητικές εξαγγελίες τρία νέα 

νοσοκοµεία πρόκειται να ανεγερθούν µε την µέθοδο της Σ.∆.Ι.Τ .Ένα καινούριο 

νοσοκοµείο 700 κλινών µε παράλληλο κλείσιµο υπάρχοντος παλαιού νοσοκοµείου 

αντίστοιχων 700 κλινών στην Αθήνα, ένα Εθνικό Μεταµοσχευτικό Κέντρο 

περίπου 200-250 κλινών στην Αθήνα, στο οποίο θα ενσωµατωθούν όλα τα 

επιµέρους µεταµοσχευτικά κέντρα και ένα Παιδιατρικό νοσοκοµείο 500 κλινών 

στην Θεσσαλονίκη)  

- Οι µονάδες αφαλάτωσης νερού σε περιοχές οι οποίες αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα εφοδιασµού σε νερό ή έχουν προβλήµατα στα δίκτυα ύδρευσης. 

- Η κατασκευή και εκµετάλλευση των χώρων στέγασης ηλικιωµένων ή και 

άλλων πληθυσµιακών οµάδων ( φοιτητές , αξιωµατικοί σωµάτων ασφάλειας, κλπ) 
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µε παράλληλα ανταποδοτικές παροχές σε ακίνητα των ΟΤΑ, όπως κατασκευή 

κτιρίων στέγασης υπηρεσιών (δηµαρχεία, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 

- Η ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε υπόγειους 

χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, εµπορικά καταστήµατα και άλλες 

παρελκόµενες δραστηριότητες. 

- Παραχωρήσεις διατηρητέων κτιρίων για ανάπτυξη τουριστικών και 

εµπορικών διαστηριοτήτων (αγορές, χώροι αναψυχής, κλπ) 

- Τοµείς όπου υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις σήµερα στη χώρα µας και 

αφορούν έργα που τα τελευταία χρόνια χρηµατοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά 

από κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, όπως οι τοµείς της ύδρευσης και κυρίως της 

αποχέτευσης ακαθάρτων.  

- Αυτοκινητόδροµοι, Σιδηρόδροµοι, Λιµάνια και Αεροδρόµια (το Αεροδρόµιο 

Ελ. Βενιζέλος, το Ρίο-Αντίρριο και η Αττική Οδός είναι τα επιτυχηµένα 

παραδείγµατα συνεργασιών µεταξύ ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα στη χώρα 

µας). 

- Πληροφορική και ∆ίκτυα Επικοινωνίας 

 

Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν ένα χρησιµότατο 

εργαλείο, το οποίο συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, στην 

ενδυνάµωση του τοµέα των δηµοσίων έργων της ποιότητας αυτών αλλά και των 

παρεχόµενων υπηρεσιών τους. Αποτελούν µια µεγάλη µεταρρύθµιση στον τοµέα 

της δηµιουργίας υποδοµών και της παροχής υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. Μια 

µεταρρύθµιση, η υλοποίηση της οποίας θα συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας τα επόµενα χρόνια, προσφέροντας στο 

∆ηµόσιο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα µέσα για την παροχή 
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δηµόσιων αγαθών προς τους πολίτες. Με τις Σ.∆.Ι.Τ. θα δοθεί µία νέα ώθηση 

στην ανάπτυξη και θα διασφαλισθεί η έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών 

αναγκαίων υποδοµών, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθούν πόροι για 

περισσότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Τα οφέλη από τις 

Σ.∆.Ι.Τ. θα είναι µεγάλα για όλους. Για το ∆ηµόσιο, για τους πολίτες, αλλά και 

για τον Ιδιωτικό Τοµέα που αποκτά πρόσβαση σε µια νέα µεγάλη αγορά. Αυτός 

είναι και ο λόγος που µιλάµε για µια ουσιαστική µεταρρύθµιση και για ένα βασικό 

πυλώνα του νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος. 
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