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Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, όπως έχει διαμορφωθεί 

τα τελευταία χρόνια και της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα στη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος αυτού. Σήμερα οι κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται 

αντιμέτωπες με ένα τοπίο στο χώρο των κατασκευών, το οποίο εμφανίζεται αρκετά 

διαφοροποιημένο. Οι εταιρίες διανύουν μία περίοδο ύφεσης της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οξύνθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των εταιριών και διαμορφωθήκαν συνθήκες που επιβάλλουν νέες οργανωτικές δομές 

και αλλαγή στρατηγικής . 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των Κατασκευών δημιουργούν νέα εργασιακά 

δεδομένα για τα στελέχη και τους εργαζόμενους των εταιριών και γίνεται σαφής ο 

αναβαθμισμένος ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην εξέλιξη των πραγμάτων και 

στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 
1.1. Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία για τον κλάδο         

 
Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Το κυριότερο χαρακτηριστικό 

του ελληνικού κλάδου κατασκευών από το 1994 και μετά ήταν ο συνεχής και εντεινόμενος ρυθμός 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας – και κατ’ επέκταση και του συνόλου της ελληνικής οικονομίας – ο ρυθμός 

ανάπτυξης της κατασκευαστικής βιομηχανίας κυμάνθηκε σταθερά σε υψηλά επίπεδα. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος υπήρξε πάντα στενά συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας και η επίδραση του στη διαμόρφωση των τάσεων και των εξελίξεων των μεγεθών της 

ελληνικής οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ιδιαίτερα δε, αν αναλογιστεί κανείς τη ροή των 

χρηματικών κονδυλίων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την ολοκλήρωση των έργων 

υποδομής. Οι εισροές κονδυλίων από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ καθώς και η ανάληψη της Ολυμπιάδας του 

2004, καθιέρωσαν τον κλάδο σαν το σημαντικότερο αναπτυξιακό παράγοντα της χώρας κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

Η υλοποίηση των έργων υποδομής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η εισροή κονδυλίων από 

το Β’ και Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καθώς και η άνοδος της ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας οδήγησε τις επιχειρήσεις του κλάδου – και ειδικότερα αυτές των ανωτέρων τάξεων 

του ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) – στη διενέργεια σημαντικού ύψους 

επενδύσεων (πάγιος και μηχανολογικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό και κατάρτιση του κτλ.) 

για την επίτευξη υψηλότερης παραγωγικής δυναμικότητας στα δημοπρατούμενα έργα. 

Ωστόσο, με την ολοκλήρωση των έργων της Ολυμπιάδας το τρέχον έτος ανακόπτεται η 

δυναμική του κλάδου. Η μείωση των δημοσίων επενδύσεων αναμένεται να προκαλέσει επιδείνωση 

των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και την όξυνση του ανταγωνισμού, ενώ ο κλάδος 

προβλέπεται ότι θα βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση με την ολοκλήρωση των έργων που 

χρηματοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ. Διέξοδο για τις τεχνικές εταιρίες συνιστά η ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων και η είσοδος σε νέες αγορές, η επέκταση του τρόπου εκτέλεσης δημοσίων έργων 

με αυτοχρηματοδότηση, παράλληλα με τη μείωση του κόστους και την περαιτέρω ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας τους. 

Έτσι τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, σε συνδυασμό με τους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας που κινητοποιούνται παράλληλα με τα έργα και χάρη σε αυτά, είναι η 

«ατμομηχανή» της ανάπτυξης της χώρας. 
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Ο κατασκευαστικός κλάδος συνδέεται στενά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 

συμμετέχοντας σημαντικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια, το συγκεκριμένο 

ποσοστό συμμετοχής βρίσκεται σε ανοδική πορεία, παρουσιάζοντας σημαντικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Τη χρονική περίοδο 2002 – 2004, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι παραπάνω ρυθμοί 

κινήθηκαν σε εξίσου ψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης των έργων ΚΠΣ ΙΙ, της 

εξέλιξης των έργων ΚΠΣ ΙΙΙ και των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά την ίδια περίοδο ο 

κλάδος βρίσκεται σε μια διαρκή και δυναμικά μεταβαλλόμενη επιχειρησιακή αναδιάρθρωση με 

κύριους άξονες τις εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιριών, την ανακατανομή των 

μεριδίων αγοράς και τη μεταβολή της δομής του βασικού του αντικειμένου, που είναι η εκτέλεση 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι παράγοντες φαίνεται να συντελούν ταυτόχρονα στο σχηματισμό 

ενός σημείου καμπής στο αύξοντα ρυθμό της γενικής ανόδου του κλάδου κατά την τελευταία 

χρόνια. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα διακρίνεται στους επιμέρους τομείς των 

ιδιωτικών, δημοσίων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η ιδιωτική κατασκευαστική 

δραστηριότητα αφορά κυρίως στην κατασκευή επαγγελματικών κτιρίων και κατοικιών. Τα δημόσια 
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έργα αφορούν σε έργα υποδομής όπως λιμάνια, γέφυρες, δρόμους, νοσοκομεία κλπ, τα οποία 

αποτελούν και τον σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα ζήτησης του κλάδου. Στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία συνιστούν μια ειδική μορφή αυτοχρηματοδότησης, οι ίδιες 

οι εταιρίες συμμετέχουν, μέσα από τη σύσταση κοινοπραξιών, στο κόστος κατασκευής των έργων. 

 Η συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η γενική 

κατάσταση της οικονομίας, η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, τα διεθνή και εθνικά γεγονότα, 

αλλά και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα που επικρατεί. Από το 1988 μέχρι το 1995 η 

κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει φθίνουσα πορεία ενώ από το 1996 

παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη, η οποία κατά κύριο λόγο αποδίδεται στην αποκλιμάκωση των 

επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και στις αυξημένες επενδύσεις σε ακίνητα. Μοχλούς αυτής 

την κατασκευαστικής άνθησης αποτέλεσαν τα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, οι νέες μέθοδοι 

χρηματοδότησης των έργων, η ανάγκη της πραγματοποίησης δημοσίων έργων υποδομής, η 

επέκταση του κλάδου σε νέες αγορές, καθώς και η γενικότερη πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. 

(Πηγή : ICAP, ΙΟΚ) 

Στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση στους παράγοντες που επηρεάζουν 

τόσο το εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου όσο και τις στρατηγικές που υιοθετούν οι 

κατασκευαστικές εταιρίες για να αντιμετωπίσουν τα δεδομένα της εποχής. 

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3 γίνεται διαχωρισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το 

εξωτερικό περιβάλλον σε πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς οι οποίοι και 

αναλύονται ξεχωριστά, ενώ στο 4 γίνεται μια σύντομη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που 

επικρατεί. 

Επίσης στο κεφάλαιο 6 αναλύονται οι στρατηγικές των εταιριών, που διαμορφώνονται 

λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, 

ευέλικτες και παραγωγικές. 

Αναλυτική αναφορά στο φαινόμενο της παθογένειας του κατασκευαστικού κλάδου στα 

δημόσια έργα γίνεται στο κεφάλαιο 7. Μέσα από την αναφορά στο φαινόμενο της  διαφθοράς και 

σε άλλες προβληματικές διαδικασίες κατά την δημοπράτηση, ανάθεση και κατασκευή των 

δημοσίων έργων μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για την ευθύνη των 

κατασκευαστικών εταιριών και του κράτους στην ποιότητα και στη ταχύτητα εκτέλεσης των 

δημοσίων έργων. 

 
 1.1.1. Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
 

Τα βασικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλάδου για την πιο πρόσφατη περίοδο είναι τα 

παρακάτω: 
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 Η συνεχής μεγέθυνση του κλάδου κατά την τελευταία οκταετία με όριο το 2004, 

επιτυγχάνοντας επίπεδα δραστηριότητας που είχε να προσεγγίσει τουλάχιστον 25 έτη. Το 

γεγονός οφείλεται τόσο στις μεγάλες χρηματοδοτήσεις για δημόσια έργα, όσο και στη 

σημαντική αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικά οικοδομικά έργα (απελευθέρωση 

καταναλωτικής πίστης, μείωση επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια, φορολογική πολιτική 

κλπ). 

 Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης μεριδίων στην 7η τάξη και η δημιουργία επιχειρήσεων 

δύο ταχυτήτων, σε ότι αφορά την παραγωγική δυναμικότητα και τη χρηματοοικονομική 

τους διάρθρωση. 

 Ο υψηλός βαθμός διασποράς της παραγωγικής δυνατότητας με μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων με ή χωρίς εργοληπτικό πτυχίο σε όλες τις τάξεις. Παρά την προσπάθεια και 

τα κίνητρα που δόθηκαν στις επιχειρήσεις για συγκέντρωση, ο κλάδος παραμένει μέχρι 

σήμερα κατακερματισμένος, αποτελούμενος από επιχειρήσεις ανόμοιες σε δομή 

δυναμικότητα και χρηματοδοτική διάρθρωση,   γεγονός που δυσχεραίνει την ανάπτυξη 

οικονομιών κλίμακας. 

 Η κύκλος εργασιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων παρουσιάζει εικόνα δύο ταχυτήτων, 

με ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και τις 

περισσότερες να κινούνται στα όρια της βιωσιμότητας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη 

συνεχιζόμενη επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου και στα διαφορετικά μοντέλα 

οργάνωσης που έχουν επιλεγεί από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, γεγονός αυτό οδηγεί 

με σχετική βεβαιότητα στην προοπτική ενός νέου κύκλου συγχωνεύσεων, ο οποίος 

αναμένεται να συμβάλλει στον εξορθολογισμό της αγοράς. 

 Η συνολική χρηματοοικονομική διάρθρωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων του κλάδου 

παρουσιάζει επιδείνωση την τελευταία διετία, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται 

στη μεγάλη αύξηση των υποχρεώσεων από τραπεζικό δανεισμό. Η παραπάνω εξέλιξη 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος των πραγματοποιούμενων συγχωνεύσεων και 

αφετέρου στις σημαντικές καθυστερήσεις των πληρωμών από τους κυρίους των έργων. 

 Οι μέχρι σήμερα αναληφθείσες προσπάθειες για εξωστρέφεια είναι εξαιρετικά πενιχρές σε 

αποτελέσματα και δεν φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να μεταβληθεί στο άμεσο 

μέλλον. (Πηγή ΙΟΚ) 

 
1.1.2. Ποσοτικά χαρακτηριστικά 
 

Στην Ελλάδα ο κατασκευαστικός κλάδος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΙΟΚ είναι ο 

πολυπληθέστερος, ίσως, κλάδος της ελληνικής οικονομίας, σε αριθμό επιχειρήσεων (φυσικών 
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προσώπων και νομικών προσώπων), αλλά και σε σύνολο απασχολούμενων είτε άμεσα (μελετητές, 

μηχανικοί, διοικητικό - οικονομικό προσωπικό, εργατοτεχνικό δυναμικό εξειδικευμένο και μη, 

κλπ), είτε έμμεσα (μη εγκατεστημένα επαγγέλματα, βιομηχανία δομικών υλικών, εμπόριο, 

μεταφορές, κλπ). Τονίζεται ότι το εν λόγω χαρακτηριστικό εξακολουθεί να διέπει και σήμερα τον 

εγχώριο κλάδο παρ’ όλη την μείωση του αριθμού των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται στην διαδικασία κατασκευής δημοσίων έργων που πραγματοποιήθηκε το 2002, βάσει 

του ν.2940/2001, αφού η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση που επιχειρήθηκε επέτρεψε τελικά την 

δημιουργία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων 3ης τάξης. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του 

κλάδου - όπως είναι αναμενόμενο - δημιουργεί συνθήκες οξύτατου ανταγωνισμού, γεγονός που, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, συμπιέζει τα ποσοστά κέρδους των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.   

Εστιάζοντας στο σύνολο των επιχειρήσεων (δυνατότητα κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων) διαπιστώνεται ότι κατά το 2003 στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο δραστηριοποιήθηκαν 

περίπου 47.000 επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής) και αυτοαπασχολούμενοι. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΚ(Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών) το σύνολο της 

εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 13,6 δις ευρώ το 2003, 

ενώ για το 2004 εκτιμάται σε 14,9 δις ευρώ, εμφανίζοντας ελαφρώς μειωμένο ρυθμό αύξησης 

(9,6%) έναντι της προηγούμενης περιόδου 2002 – 2003 (11,5%). 

 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο εγχώριος 

κλάδος πετυχαίνει συνεχώς ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, τριπλασιάζοντας σχεδόν το μέγεθός του σε 

απόλυτες τιμές, από 5,1 δις ευρώ το 1995, σε 14,9 δις ευρώ το 2004, σημειώνοντας μέσο ετήσιο 

ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) 12,6%. (Πηγή ΙΟΚ) 

Στον παρακάτω Πίνακα (Π1.1) παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού προϊόντος του 

κλάδου κατά την τελευταία δεκαετία 1995-2004. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο 

διαφορετικά μοτίβα ανάπτυξης στο ρυθμό αύξησης του προϊόντος, με σημείο καμπής το έτος 1999. 
 

Έτος  Αξία Προϊόντος (δισ Ευρώ) Ετήσια Ποσοστιαία (%) 
Μεταβολή  

1995 5,1 - 
1996 5,6 9,80 
1997 6,3 12,50 
1998 7,2 14,29 
1999 8,4 16,67 
2000 9,7 15,48 
2001 10,9 12,37 
2002 12,2 11,93 
2003 13,6 11,48 
2004 14,9 9,56 

Π.1.1: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Προϊόντος Κατασκευαστικού Κλάδου (δισ. Ευρώ) 
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Παρατηρείται ότι από το 1995 μέχρι το 1999 το συνολικό κατασκευαστικό προϊόν 

μεγεθύνεται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς, σημειώνοντας ΜΕΡΜ 13,3%, ενώ την επόμενη 

περίοδο μέχρι και το 2004 μεγεθύνεται μεν, αλλά με ολοένα χαμηλότερους ρυθμούς, πετυχαίνοντας 

ΜΕΡΜ 11,3%. 

Αυτή η διαπιστούμενη διαφορετικότητα στους ρυθμούς μεγέθυνσης του συνολικού 

κατασκευαστικού προϊόντος οφείλεται, κυρίως, στην αυξημένη απορρόφηση πόρων του Β’ ΚΠΣ 

κατά τα τελευταία έτη υλοποίησής του (1999 & 2000) φαινόμενο που ενδέχεται να συμβεί και στη 

λήξη της περιόδου υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ (2006 – 2008) με μικρότερη όμως ένταση. 
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Δ.1.1: Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Προϊόντος Κατασκευαστικού Κλάδου  

 

Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι παρά τον επιβραδυνόμενο ρυθμό εξέλιξης του συνολικού 

προϊόντος, ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ένας από τους ταχέως αναπτυσσόμενους και 

σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι αντιμετωπίζει σοβαρά 

και χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα. Ενδεικτικό της εξέλιξης αυτής είναι η σημαντική και 

αυξανόμενη συνεισφορά του κλάδου στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας. 

Στη θετική αυτή εξέλιξη έχουν συμβάλλει: 

 η απορρόφηση πόρων για έργα υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ και Γ΄ 

ΚΠΣ 

 η διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των Ολυμπιακών έργων και 
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 η διαχρονική μεγέθυνση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 

Αποτέλεσμα της συνεχούς μεγέθυνσης του κατασκευαστικού προϊόντος με υψηλούς ρυθμούς 

είναι η διαρκώς αυξανόμενη συνεισφορά του στην διαμόρφωση του συνολικού Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (Δ1.2.). Συγκεκριμένα και ενώ το 

1995 ο κατασκευαστικός κλάδος συμμετείχε με 6,4% στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, σε τρέχουσες 

τιμές, κατά το 2004 εκτιμάται ότι η άμεση συμμετοχή του στο ΑΕΠ θα ανέλθει σε 9,1%.  

Σημειώνεται ότι η αυξανόμενη συμμετοχή του κλάδου στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, σε μία 

περίοδο που το ΑΕΠ της Ελλάδας εξελισσόταν με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάμεσα 

στις χώρες της Ε.Ε., ήταν και η αιτία για τον χαρακτηρισμό του κλάδου ως ατμομηχανής για την 

ελληνική οικονομία. 
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Δ.1.2: Διαχρονική Εξέλιξη Συμμετοχής Προϊόντος στην Διαμόρφωση του ΑΕΠ, (τρέχουσες τιμές)  

 
 

Ειδικότερα, η ανάλυση δείχνει ότι η αύξηση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού 

κλάδου ώθησε τους βασικούς κλάδους παραγωγής δομικών υλικών (Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, 

Χάλυβας, Αλουμίνιο, Πλινθοκεραμοποιία, κ.α.) σε μία γενικευμένη τάση μεγέθυνσης των 

παραγωγικών τους δυνατοτήτων ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση των 

προϊόντων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη διεύρυνση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Το 

συνολικό αποτέλεσμα είναι η πραγματική συνεισφορά του κατασκευαστικού τομέα στην 

δημιουργία του ΑΕΠ να είναι αρκετά υψηλότερη από την προηγούμενα αναφερόμενη (μελέτες 

έχουν δείξει ότι είναι σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος της άμεσης συνεισφοράς του). 
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Δ.1.3: Σύνθεση Συνολικού Προϊόντος Κατασκευαστικού Κλάδου 
 
 

Επιπρόσθετα, ο κατασκευαστικός κλάδος κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 

βοήθησε σημαντικά και στο επίπεδο της απασχόλησης στην Ελλάδα αφού η πορεία της 

απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο, από το 1999 και μετά, έρχεται σε αντίθεση με την 

πορεία της απασχόλησης στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που 

συνεισφέρει και στην συγκράτηση της ανεργίας (από 1% έως 2,6%). 

Εστιάζοντας στην σύνθεση του προϊόντος του κατασκευαστικού κλάδου (Δ.1.3) 

διαπιστώνεται η διαχρονικά αυξανόμενη σημαντικότητα των δημοσίων τεχνικών  έργων (Μέσος 

Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης για την περίοδο 1997-2004, 18,2%) έναντι της ιδιωτικής δραστηριότητας 

(ΜΕΡΜ για την περίοδο 1997-2004, 9,8%) με αποτέλεσμα η ποσοστιαία συμμετοχή της 

τελευταίας, κατά το 2004, να αποτελεί το 52,7% του συνόλου έναντι του 65,8% του 1997. 

Σημειώνεται, όμως, ότι κατά τα πιο πρόσφατα έτη, 2000-2004, τα δύο μεγέθη φαίνεται να 

ακολουθούν παρόμοιους ρυθμούς μεγέθυνσης (ΜΕΡΜ της ιδιωτικής δραστηριότητας 11,56% 

έναντι 11,46% της δημόσιας). 

 

1.2. Ο κλάδος των κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς κάλυψε το 10% περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2003. 

Ειδικότερα, το ίδιο έτος δραστηριοποιήθηκαν στην Ε.Ε. 1,8 εκ. περίπου κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν 1,7 εκ. εργαζομένους, καλύπτοντας το 7,1% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού και το 28,5% της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης της ΕΕ. 
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Το 2003 ο συνολικός κύκλος εργασιών των κατασκευαστικών εταιριών στην Ε.Ε. ανήλθε σε 

€910 δισ. από €900 δισ. το 2002. Την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. το 2002 

κατέλαβε η Γερμανία (ποσοστό συμμετοχής 23,7%) και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Γαλλία με μερίδια 15,4% και 13 1% αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενες χώρες κάλυψαν από κοινού 

με την Ιταλία και την Ισπανία το 75,5% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του 

κατασκευαστικού κλάδου στην Ε.Ε. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ε.Ε 

εμφανίζουν ορισμένες από τις νέες χώρες - μέλη όπως η Τσεχία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 

Σλοβενία και η Εσθονία. (Πηγή ICAP) 

 
 
1.3. Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα 
 

Η απορρόφηση χρηματικών κονδυλίων από τα Α'& Β' ΚΠΣ, οι εκταμιεύσεις του Γ'ΚΠΣ και η 

ανάληψη των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, κατέστησαν τον κατασκευαστικό κλάδο 

στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των δραστηριοτήτων του 

κατασκευαστικού κλάδου ώθησε και τους βασικούς κλάδους παραγωγής δομικών υλικών 

(τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα, χάλυβας, αλουμίνιο κ.ά.) σε μια γενικευμένη τάση μεγέθυνσης των 

παραγωγικών τους δυνατοτήτων, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση 

των προϊόντων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη διεύρυνση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. 

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η πραγματική συνεισφορά του κατασκευαστικού κλάδου στη 

δημιουργία του ΑΕΠ να είναι αρκετά υψηλότερη από την προαναφερόμενη. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα διακρίνεται στις ακόλουθες δύο (2) κατηγορίες: την 

κατασκευή κτιρίων (κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, κλπ) την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών 

τεχνικών έργων (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ) 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα που αφορά την πρώτη κατηγορία παρουσίασε φθίνουσα 

πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, από το 1996 η μείωση των επιτοκίων, η 

απελευθέρωση των μισθώσεων και η ένταξη πολλών περιοχών στο σχέδιο πόλεως, άρχισαν να 

επηρεάζουν θετικά την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Στη δεύτερη κατηγορία ο κύριος πελάτης είναι το Δημόσιο. Τα δημόσια έργα υπάγονται στο 

Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σχέδιο χρηματοδότησης του Γ' ΚΠΣ 

(2000-2006) κατά προτεραιότητα και επιχειρησιακό πρόγραμμα (Π1.2) 
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Π1.2 Γ* ΚΠΣ 2000 - 2006 Σχέδιο χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα και επιχειρησιακό πρόγραμμα 

Αξονας Προτεραιότητας Συνολικό 
Κόστος 

Σύνoλο 
Δημοσίας 
Δαπάνης 

Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

      Κοινοτική 
Συμμετοχή 
Σΰνολο 

Εθνική Δημόσια 
Δαπάνη Σύνολο 

  

Ανθρώπινο Δυναμικό 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 και 
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   
Σύνολο ΚΠΣ: 42.274.730.553 31.758.465.017 21.320.600.000 10.437.865.017 10.516.265.236 

Αξία σε: € Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα Π 1.2, το συνολικό κόστος του Γ' ΚΠΣ 2000-

2006 υπολογίζεται σε €42.275 εκ., εκ των οποίων το 75% (€31.758 εκ.) καλύπτεται από δημόσια 

δαπάνη και το υπόλοιπο 25% από ιδιωτική συμμετοχή. Οι άξονες προτεραιότητας με το υψηλότερο 

κόστος είναι οι μεταφορές (€12.255 εκ.) και η περιφερειακή ανάπτυξη (€10.914 εκ.). 

Όσον αφορά στην ανάλυση που διεξήχθει από το ICAP κατά διαρθρωτικό ταμείο 

σημειώνεται ότι, την πρώτη θέση βάσει συνολικού κόστους καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ποσοστό συμμετοχής 75% στο συνολικό κόστος. Ακολουθούν με 

διαφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (13,6%) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (10,3%). 

Αναφορικά με την πρόοδο των περιφερειακών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ (2000-2006), 

σημειώνεται ότι το ποσοστό ενεργοποίησης του προϋπολογισμού στη συνολική δημόσια δαπάνη 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2003 διαμορφώθηκε σε 82%, το ποσοστό των υποβληθέντων έργων σε 

60%, το ποσοστό των εντεταγμένων έργων σε 51% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων σε 

28%. 

Όσον αφορά την πρόοδο των τομεακών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, σημειώνεται 

ότι το ποσοστό ενεργοποίησης του προϋπολογισμού στη συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώθηκε 

σε 85%, το ποσοστό συμμετοχής των υποβληθέντων έργων σε 65%, το ποσοστό των ενταγμένων 

έργων σε 64% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων σε 39%. Το τομεακό πρόγραμμα των 

σιδηροδρόμων, αστικών συγκοινωνιών και αεροδρομίων είχε ενεργοποιήσει πλήρως τον 

προϋπολογισμό του το Σεπτέμβριο του 2003, ενώ ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης 
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παρουσίασαν επίσης τα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης - ανασυγκρότησης υπαίθρου 

(98%), του πολιτισμού (97%) και της αλιείας (96%). 

 
1.4. Ζήτηση των τεχνικών έργων 
 

Η ζήτηση των τεχνικών έργων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πορεία των 

δημοσίων επενδύσεων και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την 

εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του 

ΥΠΕΧΩΔΕ για το 2006, προβλέπεται  μείωση κατά 27% του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων σε σχέση με το 2004. Όσον αφορά τον όγκο της νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας, ακολούθησε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και διαμορφώθηκε σε 78,3 εκατ. 

μ3 το 2003. Το πρώτο εξάμηνο του 2004 εμφάνισε μείωση κατά 5,2% (βάσει όγκου) σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2003. 

Η επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχείων επηρεάζει επίσης την πορεία των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ, την περίοδο Μαΐου 1998-

Φεβρουαρίου 2004 υπάχθηκαν (στον Α,Ν. 2601/98) 62 επενδυτικά σχέδια ανέγερσης και 

επέκτασης και 594 επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων. 

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης δημιουργούνται συνθήκες υψηλής 

ζήτησης για έργα υποδομής, γεγονός που συνιστά ευκαιρία για τις εταιρίες του κλάδου να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στις συγκεκριμένες περιοχές. 
 

1.5. Μέγεθος του κλάδου 

 

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

του αριθμού των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μεγάλων εταιρικών σχημάτων. Στις αρχές του 

2003 ολοκληρώθηκε η επανάκριση των πτυχίων των εργοληπτικών εταιριών και 

πραγματοποιήθηκε κατάταξη αυτών σε έξι νέες κατηγορίες πτυχίων, βάσει του Ν. 2940/2001, 

προκαλώντας «συγκεντρωποίηση» του και μείωση του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που 

είναι καταγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, στη νέα ανώτερη τάξη (έβδομη) 

εντάσσονται 14 εταιρίες, έναντι 60 εταιριών που περιελάμβανε η παλαιότερη ανώτερη τάξη (Η'), 

Στην έκτη τάξη σήμερα ανήκουν 51 επιχειρήσεις (από 123 εταιρίες που συγκέντρωνε η Ζ' τάξη), 

ενώ η πέμπτη τάξη περιλαμβάνει 65 εταιρίες (από 132 που περιελάμβανε η ΣΤ' τάξη). Συνεπώς, με 

τη νέα διαδικασία επανάκρισης προκύπτει μείωση του συνολικού αριθμού των τεχνικών εταιριών 

στις τρεις ανώτερες τάξεις (έβδομη, έκτη και πέμπτη) από 315 σε 130 (ποσοστιαία μείωση κατά 
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67%). Μεταξύ αυτών, 25 τεχνικές εταιρίες είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, εκ των 

οποίων στην ανώτερη (7η) τάξη ανήκουν 14 εταιρίες, στην 6η τάξη ανήκουν 9 και στην 5η τάξη 

δύο (2) εταιρίες..(Π 1.3) 

Προ 2940/01 Δεκ. 1999 Δεκ. 2000 Ιαν. 2002 Μετά 2940/01 Δεκ. 2004 

Η΄ 51 55 60 7η 14 

Ζ΄ 104 114 123 6η 51 

ΣΤ΄ 93 115 132 5η 65 

Ε΄ 212 217 251 4η 102 
Δ΄ 97 169 182 3η 480 

ΣΥΝΟΛΟ 557 670 748 ΣΥΝΟΛΟ 712 

Π.1.3: Διαχρονική Εξέλιξη των Εγγεγραμμένων ΑΕ & ΕΠΕ στο ΜΕΕΠ

 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τελικά ακόμη και μετά την ψήφιση και εφαρμογή του 

ν.2940/01 περί συγχωνεύσεων των εργοληπτικών εταιρειών, ο συνολικός αριθμός των εταιρειών 

που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ δεν εμφανίζεται ουσιαστικά μειωμένος (712 εγγεγραμμένες 

εταιρείες κατά τον Δεκ. 2004 έναντι 748 εταιρείες τον Ιαν. 2002, δηλαδή, μείωση κατά μόλις 4,8%) 

ενώ ουσία και ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων δεν μειώθηκε δραματικά, 

όπως είχε στοχευθεί με την ψήφιση του εν λόγω νόμου (συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων 

επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ κατά τον Δεκ. του 2004, 9.500, περίπου, έναντι 11.754 τον Δεκ. 1999). 

Η βασική αιτία που τα συνολικά μεγέθη των εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ εταιρειών δεν 

μεταβλήθηκαν παρά την ψήφιση νόμου που «επέβαλε» συγχωνεύσεις ή εξαγορές μεταξύ πολλών 

εταιρειών είναι η ευκολία με την οποία επιτράπηκε από το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο να 

δημιουργηθούν νέες εταιρείες 3ης τάξης, ευκολία, η οποία οδήγησε στην δημιουργία υπερβολικά 

μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων 3ης τάξης με σκοπό – σε σημαντικό βαθμό – τον επηρεασμό του 

«μαθηματικού τύπου»(νόμος για την ανάθεση των δημοσίων έργων) και όχι την εκτέλεση έργων, 

γεγονός που επιδείνωσε το επιχειρηματικό κλίμα. 

Φυσικά δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι ο ν.2940/2001 απέτυχε εντελώς στον στόχο 

της μείωσης των εργοληπτικών εταιρειών αφού στις ανώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ διαπιστώνεται 

σημαντική μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων (Δ.1.4), δηλαδή, 

όντως η βασική φιλοσοφία του ν.2940/2001, περί αύξησης του μέσου μεγέθους των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων, έχει επιτευχθεί, ιδιαίτερα στην υψηλότερη τάξη, 7η.  
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Δ.1.4: Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εταιρειών στις Ανώτερες Τάξεις του ΜΕΕΠ 
 
 

Σε ότι αφορά, όμως, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νέων φορέων, που επίσης 

ήταν στόχος του νόμου, αυτή εξαρτάται τόσο από την σύνθεση των νέων σχημάτων (ποιότητα 

ανθρώπινου δυναμικού, άριστη χρήση παραγωγικών συντελεστών, επενδύσεις) όσο και από την 

απόδοσή τους στις οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται. 

Αυξημένο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από εταιρίες του κλάδου για είσοδο στο χώρο του real 

estate, ο οποίος παρουσιάζει υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. Ορισμένες εξ αυτών έχουν συστήσει 

θυγατρικές επιχειρήσεις με σκοπό την αγορά, την εκμίσθωση, την κατασκευή και τη διαχείριση 

ακινήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 
Η σημαντικότητα των εταιριών 7ης-6ης-5ης τάξης 
 

2.1. Κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιωτική οικοδομική Δραστηριότητα 

2.1.1. Δημόσια Κατασκευαστική Δραστηριότητα 
Τα δημόσιας χρηματοδότησης έργα περιλαμβάνουν τα εκτελούμενα έργα που αφορούν τον 

αμιγώς δημόσιο τομέα και τις δημόσιες επιχειρήσεις (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων) και 

μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(ΜΕΕΠ) επιχειρήσεις.  

 

2.1.1.1. Εξέλιξη Προϊόντος 

 
Η δημόσια κατασκευαστική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς κατά την περίοδο 1997-2004 

(ΜΕΡΜ 18,2%) ακολουθώντας, όμως, δύο διαφορετικά μοτίβα εξέλιξης (Δ.2.1).  

Ραγδαία ήταν η εξέλιξη της δημόσιας δραστηριότητας τα έτη 1997-2000, περίοδο κατά την 

οποία η αυξημένη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, μέσω του Β΄ΚΠΣ, οδήγησε σε πολύ υψηλό 

ρυθμό μεγέθυνσης (ΜΕΡΜ 27,8%) τον κλάδο των δημοσίων έργων.  
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Δ.2.1: Διαχρονική Εξέλιξη Δημόσιας Κατασκευαστικής Δραστηριότητας 

 
Αντίθετα, αρκετά ηπιότερη εμφανίζεται η αύξηση του προϊόντος κατά τα έτη 2000-2004 

(ΜΕΡΜ 11,5%), περίοδος κατά την οποία υλοποιήθηκαν τα ολυμπιακά έργα, κυρίως, και 

δευτερευόντως, έργα υποδομής χρηματοδοτούμενα από το Γ’ ΚΠΣ. Το γεγονός των ηπιότερων 

ρυθμών μεγέθυνσης της δημόσιας κατασκευαστικής αγοράς κρίνεται αναμενόμενο αφού ο κλάδος 

πετυχαίνει να μεγεθύνεται με ταχείς ρυθμούς – πολύ υψηλότερους από το ΑΕΠ - για οκτώ 

συνεχόμενα έτη, αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγική του δυναμικότητα, με αποτέλεσμα να 

φθάσει σε επίπεδα δραστηριότητας που δεν είχαν προσεγγιστεί κατά την διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών.   
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2.1.2. Ιδιωτική Κατασκευαστική Δραστηριότητα 
Τα ιδιωτικής χρηματοδότησης έργα περιλαμβάνουν κατοικίες, βιομηχανικά και εμπορικά 

κτίρια, λοιπά έργα, κ.λ.π. και μπορούν να κατασκευαστούν από το σύνολο των τεχνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευών.  

2.1.2.1. Εξέλιξη Προϊόντος 
 

Η νόμιμη ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς κατά την διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου, από 4,1 δις ευρώ το 1997 σε 7,9 δις ευρώ το 2004, ακολουθώντας ΜΕΡΜ 

9,8%, ρυθμός αρκετά χαμηλότερος από τον ανάλογο της δημόσιας κατασκευαστικής 

δραστηριότητας (Δ.2.2).  
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Δ.2.2: Διαχρονική Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Κατασκευαστικής Δραστηριότητας (δισ. Ευρώ ) 
 

Ωστόσο, κατά τα πιο πρόσφατα έτη και ιδιαίτερα από το 2000 και μετά, η ιδιωτική 

οικοδομική δραστηριότητα μεγεθύνεται με αυξημένο ρυθμό, πετυχαίνοντας περίπου όμοιο ρυθμό 

μεγέθυνσης με αυτόν των δημόσιων έργων (ΜΕΡΜ 2000-2004, 11,56% για την ιδιωτική έναντι 

11,46% για την δημόσια), με αποτέλεσμα από το 2002 και μετά να βρίσκεται σταθερά στα 

υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας των τελευταίων 25 ετών. (Πηγή ΙΟΚ) 

 

2.1.2.2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
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Αιτίες των σημαντικά διαφορετικών μορφών εξέλιξης της εγχώριας ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας, αποτελούν μία σειρά οικονομικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν από το 1995 

και μετά, όπως :  
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 η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης,  

 η πολιτική της σκληρής δραχμής,  

 η σταδιακή μείωση του πληθωρισμού και η ανάλογη μείωση των επιτοκίων ως 

αποτέλεσμα της πτώσης του πληθωρισμού, 

 η φορολογική έκπτωση των τόκων πρώτης κατοικίας χωρίς περιορισμούς από το 

φορολογητέο εισόδημα για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι τις 

31/12/2002, 

 η, σχεδόν κατ’ έτος, ανακοίνωση αναστολής εφαρμογής Φ.Π.Α. στην οικοδομή.  

 

καθώς και μία σειρά οικονομικών εξελίξεων κατά τα πιο πρόσφατα έτη όπως : 

 

 η κατακόρυφη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, η οποία προέκυψε από 

τον ανταγωνισμό των τραπεζών,  

 η γενικότερη ύφεση των κεφαλαιαγορών - χρηματαγορών που διαπιστώνεται σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 
Τα γεγονότα αυτά συνέτειναν στην συνεχή (μερικές φορές ακόμη και εκρηκτική) αύξηση της 

ζήτησης για στεγαστικά δάνεια, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι σχεδόν 

όλοι οι σχετικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν υπερβολικές τις εγχώριες τιμές των ακινήτων, ειδικότερα 

στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

Η κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 4,9% το 2004 έναντι του 2003, βάσει του 

όγκου των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, οφείλεται:  

 
 στην φυσιολογική κόπωση της αγοράς ύστερα από την πολυετή και έντονη άνοδο,  

 στην πολιτική συγκράτησης που υιοθετούν οι κατασκευαστές, ως προς την ανέγερση 

νέων οικοδομών, ώστε να μην ανατραπεί η σχέση προσφοράς - ζήτησης ακινήτων, 

γεγονός που θα σήμαινε την γρήγορη υποχώρηση των τιμών, 

 στα προβλήματα ρευστότητας των κατασκευαστών, εξαιτίας των πολλών απούλητων 

μεγάλων και ακριβών διαμερισμάτων,  

 στην αύξηση του κόστους της κατασκευής λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων. 
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2.1.2.3. Εξέλιξη Όγκου Βάσει Οικοδομικών Αδειών – Κατανομές 
 

Η ανάλυση της νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, βάσει του όγκου που 

αντιστοιχεί στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, αναδεικνύει την αντίθετη διαχρονική εξέλιξη της 

εγχώριας ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανάμεσα στα έτη 1990-1995, περίοδος κατά την 

οποία διαπιστώνεται συνεχιζόμενη ύφεση, και 1995-2004, περίοδος κατά την οποία η ιδιωτική 

οικοδομική δραστηριότητα πετυχαίνει όχι μόνο να ανακάμψει αλλά να δημιουργήσει, το 2002 και 

2003, τα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας από το 1980 και μετά (Δ.2.3). 
 

Δ.2.3: Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα - Σύνολο Χώρας (όγκος σε χιλ. m3) 
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2.1.3. Πρόσφατες Εξελίξεις 1999-2004  
 

Εστιάζοντας περισσότερο στην εξέλιξη της εγχώριας ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 

κατά τα τελευταία πέντε έτη διαπιστώνεται ότι στο σύνολο της χώρας αυξάνεται με ΜΕΡΜ 4,6% 

(από 59,4 εκ. κ.μ. το 1999 σε 74,4 εκ. κ.μ. το 2004, ήτοι, συνολική αύξηση 25,2%) ξεπερνώντας 

συνεχώς τα 70 εκ. κ.μ. από το 2001 και μετά, φαινόμενο που έχει να επαναληφθεί από την περίοδο 

1977-1980 (Δ.2.4). 
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Δ.2.4: Διαχρονική Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας 
 

Συγκριτικά με την περίοδο 1995-2000 κρίνεται αναμενόμενος αφού - όπως και στην 

περίπτωση των δημοσίων έργων - ο κλάδος πετυχαίνει να μεγεθύνεται με ταχείς ρυθμούς για οκτώ 

συνεχόμενα έτη (πλην του 1999) αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγική του δυναμικότητα, με 

αποτέλεσμα να βρίσκεται διαρκώς στα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας των 25 τελευταίων 

ετών.  

Από την κατανομή του όγκου που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά 

Διοικητική Περιφέρεια διαπιστώνεται ότι σε μόλις δύο Περιφέρειες η ζήτηση κατά το 2004 είναι 

χαμηλότερη από αυτή του 1999:  

 στη Δυτική Μακεδονία με συνολική μείωση 19,5% και  

 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με συνολική μείωση 3,4%.  

 

Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξήσεις του μεγέθους του όγκου που αντιστοιχεί στις εκδοθείσες 

οικοδομικές άδειες εμφανίζονται στις περιφέρειες του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, 63,8% και 

58%, ενώ από κοντά ακολουθούν και άλλες δύο νησιωτικές περιφέρειες, των Ιονίων Νήσων και της 

Κρήτης, 45,6% και 42,9%, αντίστοιχα. 

Σχετικά με την κατανομή της συνολικής ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 

διαπιστώνεται ότι διαχρονικά σημαντικότερη περιφέρεια είναι αυτή της Αττικής, αφού συμμετέχει 

κατά μέσο όρο κατά 29% στο σύνολο, ενώ αμέσως μετά κατατάσσεται η περιφέρεια της Κεντρικής 

Μακεδονίας συμμετέχοντας κατά μέσο όρο κατά 19,9% στο σύνολο.(Δ 2.5) (Πηγή ΙΟΚ) 
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Δ.2.5: Διαχρονική Εξέλιξη Ποσοστιαίας Συμμετοχής των 13 Περιφερειών στην Συνολική Ιδιωτική 
Οικοδομική δραστηριότητα, Βάσει του Όγκου που Αντιστοιχεί στις Εκδοθείσες Άδειες, 

1999 & 2004 (σε χιλ. m3) 

 

2.2. Δομή και διάρθρωση 
 

Η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα των τελευταίων ετών στη χώρα μας, με έργα 

πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα, πρόσφερε σημαντική τεχνογνωσία και σημαντικές 

ευκαιρίες ανάπτυξης στις εταιρίες του κλάδου. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχωνεύσεων 

και η απονομή των νέων εργοληπτικών πτυχίων το 2002 αποτέλεσαν το βασικό στοιχείο για την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί 

στις κατασκευαστικές ανάγκες που προκύπτουν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. 

Ειδικότερα, το 2002 πραγματοποιήθηκε πλήθος συγχωνεύσεων στον κλάδο, οι οποίες στόχευαν 

στην εξασφάλιση νέων εργοληπτικών πτυχίων με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου Ν.2940/2001 και 

είχαν ως αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερης συγκέντρωσης στον κλάδο. 

Ο μέχρι πρότινος κατακερματισμένος κλάδος απαρτίζεται πλέον από αριθμητικά λιγότερα 

αλλά μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα. Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι χαρακτηρίζονται 

από αξιόλογη τεχνογνωσία και διαχειριστική ικανότητα των έργων χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για μια επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην έντονα 

ανταγωνιστική αγορά. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία που ακολουθήθηκε το 

2002 για την πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων σώρευσε υπερβολικά χρέη στις 
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επιχειρήσεις, τα οποία πλέον εμφανίζονται στους ισολογισμούς και επιδεινώνουν τη ρευστότητα 

και τη βιωσιμότητα τους. 

Με την ολοκλήρωση της επανάκρισης των εργοληπτικών εταιριών στις 31.1.2003 

πραγματοποιήθηκε η Κατάταξη τους σε έξι νέες κατηγορίες πτυχίων βάσει του Ν. 2940/2001, Με 

τη νέα διαδικασία προκύπτει μείωση του συνολικού αριθμού των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 

είναι καταγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

Οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο τεχνικές εταιρίες είναι 26, εκ των οποίων στην 

ανώτερη(7η) τάξη ανήκουν 14 εταιρίες, στην έκτη (6η) τάξη ανήκουν 9, στην πέμπτη (5η) τάξη 2 

εταιρίες, ενώ μία εταιρία δεν ανήκει σε αυτές τις τάξεις πτυχίου (Διεκάτ Α.Τ.Ε). 

 

2.3. Παρουσίαση των κυριότερων τεχνικών εταιριών 7ης-6ης-5ης τάξης 
 

Στον πίνακα Π 2.1 παρουσιάζεται ο κατάλογος των εταιριών 5ης, 6ης & 7ης τάξης, όπως 

αναφέρεται στη Διεύθυνση Μητρώων του ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει στοιχείων 30/9/2004. 

 
Π2.1 Εταιρίες 7ης , 6ης & 5ης Τάξης και αριθμός μέλους στο ΜΕΕΠ 

Εταιρίες 7ης Τάξης Αριθμός Μέλους 
ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 7 

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ 82 
J & Ρ - ΑΒΑΞ ΑΕ 1902 
ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ 2468 

ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3778 
ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ 3784 

ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ 4056 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4423 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 4818 
ΑΕΓΕΚ ΑΕ 5498 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 5969 
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ 6339 
ΤΕΡΝΑ ΑΤΕ 7156 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 7276 

  
Εταιρίες 6ης Τάξης Αριθμός Μέλους 

CYBARCO ΑΤΕ 3621 
ΙΝΤRACOΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 9690 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ 4514 
ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 12823 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 1263 
ΑΝΑΣΤΗΛΏΤΙΚΗ ΑΤΕ 1626 
ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ 1339 

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ 6130 
ΓΕΝΕΡ - ΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 6301 

ΓΕΤΕΜ ΑΕ 5052 
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ΔΙΕΚΑΤ - ΕΛΛΗΝ.ΚΑΤΑΣΚ.ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Ν. ΑΤΕΕ) 7023 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 6057 
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2040 

Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ 1893 
ΕΔΡΑΣΗ-Χ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ 1991 

ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΑΤΕ 15354 
ΕΚΤΕΡ ΑΕ 2045 
ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 3790 

ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ 4750 
ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ 6633 
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ 7078 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 6543 
ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 1936 

ΘΕΣΣΑΛΪΚΗ ΑΤΕ 2401 
ΘΟΛΟΣ ΑΕ 10895 
ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ 5922 

ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Χ.Ι.ΑΕ 3111 
ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΤΕΕ 2559 

ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θθ. ΑΕ 4980 
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Κ ΑΕ 426 
ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ 13298 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ ΑΕ 4290 
ΜΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 6550 

ΜΕΣΑΙΚΟΣ Κ ΑΤΕΒΕ 7466 
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ ΑΤΕ 1935 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 2194 
ΜΕΤΩΝΑΕ 6678 

ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ. ΑΤΕ (ΠΡ,ΚΑΡΑΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ) 11357 
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ 13825 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ 10413 
ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ 12135 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΜΑΡ ΑΤΕ) 16755 
ΠΕΤΡΗΣ Γ. ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10569 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ 3918 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΕΤΚΑ) 6676 

ΤΕΧΝΕΡΓΑ-Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ 7415 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΑΦΟΙ ΤΡΑΥΛΟΥ 2470 

ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ 9588 
ΤΟΜΗ ΑΤΕ 10411 

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕΒΕ (ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Χ) 4761 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ 8634 

  
Εταιρίες 5ης Τάξης Αριθμός Μέλους 

EDRACO ΑΤΕ 1895 
ANVITEC ΑΕ 13866 

PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ 1989 
ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 14568 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. & Ν. 
ΑΤΤΕΒΕ) 2765 

ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ (ΠΡΩΗΝ ΕΤΕΒ ΕΠΕ) 5566 
ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ Ζ.Χ,ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΕ) 13772 
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ΑΛΤΕΚ ΑΕ 2560 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΕ 2556 

ΑΞΩΝ ΑΕ 6125 
ΑΡΧIΤΕΧ ΑΤΕ 5901 
ΑΤΕΣΕ ΑΕ 16308 

ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ 6548 
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ (ΔΙΟΔΟΣ ΑΕ) 11699 

ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΜΙΤΗ ΑΤΕ 13224 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΕΜΠ.ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11059 

ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ 10671 
ΔΟΜΗΛ ΑΤΕ 1638 

ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕΕ 12830 
ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 14365 
ΕΚΜΕ ΑΕ 10017 

ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 8176 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 5163 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 5039 
ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ 4890 

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 8882 
EΡΓΟΔΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕ 7494 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ 1997 

ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ 14896 
ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Τ.Ξ.Ε.ΣΠ 13057 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ 13139 
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ 9908 

ΕΡΓΩ ΑΤΕ 12981 
ΕΡΚΑΤ ΑΕ 11816 
ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ 5801 
ΕΤΕΟ ΑΕ 12433 

Κ. ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ 3105 
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ 5784 
ΚΛΕΜΑΤ ΑΕ 14824 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ Κ.Λ.Μ. ΑΕ 10364 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ 9770 
ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ 16083 
ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ 8995 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ ΑΤΕ 2467 
ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ 13739 

ΜΕΤ/ΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΡ ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 3921 
ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ 3520 
ΝΤΙ-ΕΣ ΑΕ 6953 

ΟΔ-ΓΕ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2699 
ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ 2290 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ 14487 

ΡΟΥΤΣΗΣ Γ. ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΑΕ 3197 
ΣΙΑΜΚΑΣ-ΕΒΗΕΚ ΑΕ 1214 
ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΣΧ ΑΤΕΕ 6206 
ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 378 

ΤΕΚΑ ΑΕ 14496 
ΤΕΣ ΑΕ 46 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΩΤ. ΕΡΓΩΝ ΑΕ 7636 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΑΤΕΒΕ 13071 
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ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ 638 
ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ 9567 

ΟΡΙΩΝ ΑΤΕ (ΠΡΩΗΝ ΔΕ-ΚΑΤ ΑΤΕ) 207 
 
 
2.4. Κύκλος εργασιών τεχνικών εταιριών 7ης-6ης-5ης τάξης 
 

Στην ενότητα αυτή  παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών όλων των τεχνικών εταιριών 

7ης, 6ης και 5ης τάξης, Επισημαίνεται ότι στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 

και δραστηριότητες εκτός της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων (διαχείριση ακινήτων, 

κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, παραγωγή δομικών υλικών, παραγωγή έτοιμου 

σκυροδέματος, παραγωγή ασφαλτομίγματος κ·ά.), καθώς και έργα τα οποία αναλαμβάνουν με τη 

μορφή κοινοπραξίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Π2.2, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εισηγμένων 

τεχνικών εταιριών στο ΧΑΑ παρουσίασε διαχρονική αύξηση τη χρονική περίοδο 1999-2003, με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 20,3% και διαμορφώθηκε σε €4 δισ. περίπου το 2003 έναντι €1,5 δισ. το 1999. Τη 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο 2003/2002 εμφάνισαν οι 

εταιρίες: Θεμελιοδομή ΑΕ (58%) και Μηχανική ΑΕ (53,7%). Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα 

μεγέθη τη χρονική περίοδο 2003/2002 παρουσίασαν οι εταιρίες: Τέρνα ΑΕ (€120 εκ.), Άκτωρ ΑΤΕ 

(€110 εκ.), }J&Ρ Άβαξ ΑΕ (€64 εκ.) και Θεμελιοδομή ΑΕ (€57 εκ.). 

Στον πίνακα Π2.3 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών ορισμένων εταιριών Η' τάξης, οι οποίες 

απορροφήθηκαν ή εισέφεραν τον κατασκευαστικό τους κλάδο το 2002 στις εισηγμένες εταιρίες που 

περιλαμβάνονται στον πίνακα Π2.2. 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των μη εισηγμένων εταιριών 6ης τάξης παρουσίασε διαχρονική 

αύξηση την τριετία 1999-2001 με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,5%. Το 2002 διαμορφώθηκε σε €828,5 εκ. 

και το 2003 σε €1.130,7 εκ.. Η εταιρία Ξανθάκης ΑΤΕ παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών της τη χρονική περίοδο 2003/2002 (428,5%). Σημαντική 

άνοδο επίσης, παρουσίασαν και οι εταιρίες: Cybarco ΑΤΕ (388,8%), Ιόνιος ΑΕ (213,9%) και Τέρνα 

Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ (203,7%). Τη μεγαλύτερη αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών σε απόλυτα 

μεγέθη το χρονικό διάστημα 2003/2002 παρουσίασε η Καλογρίτσας Χ. Ι. ΑΕ (€37,9 εκ.) και 

ακολούθησαν οι εταιρίες; Ερέτβο ΑΕ (€27,9 εκ.), Διεκάτ Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ (€27 εκ.) και 

'Ετεχνος ΑΕ (€26,9 εκ.). 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των μη εισηγμένων εταιριών 5ης τάξης ανήλθε σε €602,4 εκ. το 

2003 από €456 εκ. το 2002. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών την 

περίοδο 2003/2002 παρουσίασαν οι εταιρίες: Άτομον ΑΕ (489,2%), Ρούτσης Κλ. Γ. Α.Ε (268,4%), 

Εργοτέλης ΑΤΕ (214,6%) και Edraco ΑΤΕ (211,7%). Σε απόλυτα μεγέθη τη μεγαλύτερη αύξηση 
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εμφάνισαν οι εταιρίες: Ρούτσης Κλ. Γ. Α.Ε (€26,3 εκ.), Edraco ΑΤΕ (€22,6 εκ.), Ερκάτ ΑΕ (€11,5 

εκ.) και Αττική Δίοδος ΑΤΕ (€9,9εκ.). 

 

Πίνακας 2.2 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιριών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (1999-2003) 

Επωνυμία 1999 2000 2001 2002 2003 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 92.585.089 152.431.222 244.556.349 750.100.962 860.516.456 

J&Ρ-ΑΒΑΞΑ.Ε. 53.248.279 73.185.643 126.272.981 348.189.744 412.364.532 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 37.842.468 50.991.651 61.627.449 263.208.272 383.239.088 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 16.606.691 31.286.019 38.639.341 314.032.400 334.395.824 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 27.980.960 55.131.521 75.183.197 213.177.616 200.271.686 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 57.858.882 52.961.036 86.380.652 160.070.120 187.554.812 

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. 19.577.388 38.816.147 40.493.411 204.371.884 180.849.177 

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. 55.112.264 76.936.384 111.691.890 165.700.268 167.929.957 

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. 48.407.431 69.533.664 72.150.249 98.764.898 156.086.851 

ΑΕΓΈΚ Α.Ε. 84.129.265 135.633.640 175.784.125 150.085.066 141.191.708 

ΑΤΤΪ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 54.700.977 69.772.666 87.617.403 158.472.407 131.706.534 

ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

51.232.810 60.268.270 92.141.297 90.714.021 121.398.496 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 74.333.511 58.479.120 52.731.873 71.246.150 109.535.529 

ΒίΟΤΕΡ Α.Ε. 24.636.502 18.434.433 23.480.997 75.478.734 109.355.947 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 41.710.638 60.387.574 68.278.023 112.336.292 107.778.590 

ΕΔΡΑΣΗ - ΧΡ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
Α.Τ.Ε. 

24.083.618 51.043.463 57.922.718 74.668.597 94.675.523 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
ΙΝΤΚΑΚΑΤ 

26.115.161 46.749.820 48.388.666 40.099.982 56.193.038 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 10.516.182 13.537.617 23.591.998 36.235.598 52.364.943 

ΓΕΝΕΡ α.ε. 27.238.286 21.356.939 20.618.513 35.317.340 51.665.597 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 35.008.602 58.027.020 67.073.370 41.317.139 43.012.807 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.(1) 

13.833.077 11.602.826 24.358.284 26.052.045 37.229.677 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 10.466.662 11.979.686 15.105.113 26.537.420 33.005.124 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΡ. ΡΟΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

23.791.149 31.387.255 27.222.215 23.431.820 21.451.894 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - Ι. 
ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 

19.279.577 28.794.620 34.131.751 29.889.814 21.379.296 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε. 22.124.003 17.915.413 14.266.726 17.396.448 19.944.593 

ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. 31.193.467 41,883.20 17.518.623 12.817.569 18.429.486 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. 
ΤΡΑΥΛΟΥ 
Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε. (2) 

9.631.058 6.891.340 1.494.144 1.907.586 2.004.872 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε.* 

42.691.090 111,191.59 258.266.270 -   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.* 

154.160.012 194.772.974 254.230.780 - • 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γ.Ε.Κ. 
Α.Ε.* 

84.997.517 109.347.234 1 12.692.720 . . 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ι. 
Α.Ε.* 

67.505.552 107.710.418 115.796.038 - • 

ΤΕΒ Α.Ε.* 43.826.225 79.872.561 93.433.510 - - 

ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.* 42.851.938 62.091.040 82.623.878 . - 

ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. * 10.598.929 21.154.448 30.436.418 - - 

ΓΈΚΑΤ Α.Τ.Ε.* 15.175.416 18.747.968 24.484.104 - - 

ΣΙΓΑΛΑΣ Σ. Α.Τ.Ε.* 33.612.872 26.098.521 24.139.203 - - 

ΝΕΣΤΟΣ Α.Τ.Ε.* 17.151.621 25.616.605 21.262.724 - - 

Σύνολο 1.505.815.169 2.102.021.546 2.726.087.003 3.541.620.192 4.055.532.037

 
 

Πίνακας 2.3Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιριών Η ' τάξης ( 1998-2001 ) 

Επωνυμία 1998 1999 2000 2001 

J&Ρ (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. 71.832.980 96.499.610 161.711.143 159.572.659 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. Α.Τ.Ε. 4.675.748 23.734.450 50.795.334 83.818.359 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3.979.237 5.749.274 30.488.150 64.646.867 
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ΕΤΕΠ Α.Ε. 8.602.075 29.824.781 47.617.265 46.944.054 

ΙΡΙΣ Α.Ε. 13.103.809 15.586.732 21.357.476 16.880.960 

ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε. 5.427.234 9.320.877 11.731.334 12.661.550 

ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 8.583.971 12.411.296 13,342.72 11.575.365 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε, 5.242.348 13.748.945 10.784.546 7.918.968 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Γ.Κ. Α.Ε. 

2.422.040 5.992.701 17.021.189 43.937.804 

Σύνολο 123.871.440 212.870.665 364.851.152 447.958.587 

Αξία: σε € Σημ.  

 
 
2.5. Χρηματοοικονομική ανάλυση των τεχνικών εταιριών 7ης-6ης-5ης τάξης 
 

Παρακάτω πραγματοποιείται ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των τεχνικών 

επιχειρήσεων τη διετία 2002-2003. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται αναλυτικά οι αριθμοδείκτες των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας και συγκεντρωτικά ο αντίστοιχος μέσος όρος των 

δεικτών όλων των εταιριών κάθε τάξης. 

Από τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες παρουσιάζονται αναλυτικά δώδεκα (12) εταιρίες, οι 

οποίες πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών άνω των €120 εκ. το 2003. Όσον αφορά τις μη 

εισηγμένες εταιρίες 6ης τάξης, παρουσιάζονται αναλυτικά δώδεκα (12) επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 

άνω των €36 εκ. το ίδιο έτος, ενώ από τις μη εισηγμένες εταιρίες 5ης τάξης εμφανίζονται αναλυτικά 

δεκατρείς ( 1 3 )  εταιρίες με κύκλο εργασιών άνω των €13 εκ. το 2003. Μετά την ανάλυση των 

δεικτών, παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των εξεταζόμενων τεχνικών εταιριών ανά 

τάξη εργοληπτικού πτυχίου.  

 
2.5.1. Κερδοφορία 

 
Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου χρησιμοποιούνται οι 

αριθμοδείκτες μικτού (gross), λειτουργικού (operating) και καθαρού περιθωρίου κέρδους (net profit 

margin), που εκφράζουν το ποσοστό των μικτών, λειτουργικών και προ φόρων κερδών στο σύνολο 

του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης ( διαγράμματα 2.6-2.8). 
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Διάγραμμα 2.6  

Οι εισηγμένες στο ΧΑΑ τεχνικές εταιρίες 7ης, 

όης και 5ης τάξης εμφάνισαν μέσο όρο μικτού 

περιθωρίου κέρδους 13,67% τη διετία 2002-

2003, ενώ για τις δώδεκα (12) εταιρίες του 

δείγματος το αντίστοιχο περιθώριο 

διαμορφώθηκε σε 12,00%. Το μέσο λειτουργικό 

περιθώριο διαμορφώθηκε σε 11,36% για το 

σύνολο των εταιριών, ενώ για τις 12 εταιρίες του 

 

δείγματος ανήλθε σε 15,24%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το καθαρό περιθώριο κέρδους 

διαμορφώθηκαν σε 6.83% και σε 10,81 %  

Τις τρεις πρώτες θέσεις ως προς την κερδοφορία (μέσος όρος διετίας), κατέλαβαν οι εξής 

επιχειρήσεις: 

• ως προς το μικτό περιθώριο: 
 

ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε (21,38%), Αλτέ ΑΤΕ (17,43%) και 
Έμπεδος ΑΕ (17,3 1%). 
 

• ως προς το λειτουργικό περιθώριο: 

ΑΕΓΈΚ ΑΕ (27,57%), Άκτωρ ΑΤΕ (26,46%), J&Ρ Άβαξ ΑΕ (21,84%). 

• ως προς το καθαρό περιθώριο: 

Άκτωρ ΑΤΕ (23,53%), ΑΕΓΕΚ ΑΕ (21,96%) και J&Ρ Άβαξ ΑΕ(1 7, 75%). 
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Διάγραμμα 2.7 

Οι μη εισηγμένες τεχνικές εταιρίες 6ης τάξης 

παρουσίασαν μέσο περιθώριο μικτού κέρδους 

16,98% τη διετία 2002-2003. Το λειτουργικό 

και το καθαρό περιθώριο κέρδους 

διαμορφώθηκαν σε 5,99% και 4,93% 

αντίστοιχα. Οι τιμές των αντίστοιχων δεικτών 

για το δείγμα των δώδεκα εταιριών που 

εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα, ανήλθαν 

σε  19,15%, 1 5,83% και 14,58%. 
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Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι εξής εταιρίες: 

 

 Ως προς το μικτό περιθώριο: Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ (33,20%), 

Καλογρίτσας Χ.Τ. ΑΕ (26,36%) και Μπαλάφας Κ. ΑΤΕ (25,16%), 

 Ως προς το λειτουργικό περιθώριο: Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ 

(45,47%), Μέτων ΑΕ (29,43%) και Έντεχνος ΑΕ (16,15%). 

 Ως προς το καθαρό περιθώριο; Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ (42,36%), 

Μέτων ΑΕ (30,67%) και Έντεχνος ΑΕ (15,66%).  
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Διάγραμμα 2.8 

Οι μη εισηγμένες στο ΧΑΑ τεχνικές 

εταιρίες 5ης τάξηςεμφάνισαν μέσο όρο 

μικτού περιθωρίου κέρδους 15,43%, μέσο όρο 

λειτουργικού περιθωρίου 8,05% και 

καθαρού περιθωρίου 6,33% αντίστοιχα τη 

χρονική περίοδο 2002-2003. Αναφορικά με 

τις δεκατρείς ( 13 )  παρουσιαζόμενες 

αναλυτικά εταιρίες του δείγματος., το μέσο 

μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 17,27%, 

το λειτουργικό σε 11,58% και το καθαρό 

περιθώριο κέρδους σε 10,19%. 

Τις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά την κερδοφορία κατέλαβαν οι εξής εταιρίες: 

 Ως προς το μικτό περιθώριο: Ε.Τ.Ε.Θ ΑΕ (30,15%), Έργω ΑΤΕ (25,39%) και 

Κυρομίτη Αφοι (22,02%) 

 Ως προς το λειτουργικό περιθώριο: ΡούτσηςΚλ. Γ. ΑΕ(31,75%), Έργω ΑΤΕ (27,26%) 

και Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ (15,93%) 

 Ως προς το καθαρό περιθώριο: Ρούτσης Κλ. Γ. ΑΕ (27,64%), Έργω ΑΤΕ (27,24%) και 

Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ (15,72%). 

 
2.5.2. Αποδοτικότητα 
 

Η αποδοτικότητα μετράται με τους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return to 

Equity) και συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων (Return to Assets). Η αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων εκφράζεται ως ποσοστό των προ φόρων κερδών στα ίδια κεφάλαια, ενώ η 

αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων επιδιώκει να αποτυπώσει την απόδοση του κεφαλαίου 
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της επιχείρησης ανεξαρτήτως προέλευσης (ίδια κεφάλαια ή υποχρεώσεις) και υπολογίζεται ως 

ποσοστό των προ φόρων κερδών στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και των μέσο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και προβλέψεων. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (2002-

2003)
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 
Διάγραμμα 2.9 

Τη διετία 2002-2003 η μέση αποδοτικότητα 

των εισηγμένων επιχειρήσεων στο ΧΑΑ (7ης, 

6ης και 5ης τάξης) διαμορφώθηκε σε 6,31% ως 

προς τα ίδια κεφάλαια και σε 6,43 % ως προς 

τα απασχολούμενα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

τις δώδεκα επιχειρήσεις του δείγματος ανήλθαν 

σε 12,54% και 12,23% 

Τις τρεις πρώτες θέσεις βάσει της αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων,  

κατά την εξεταζόμενη  περίοδο κατέλαβαν οι εξής επιχειρήσεις : 

Άκτωρ ΑΤΕ (39,29% και 39,28% αντίστοιχα), Τέρνα ΑΕ (24,03% και 23,86%αντίστοιχα) 

και J&Ρ Άβαξ ΑΕ (21,33% και 21,12% αντίστοιχα). 
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Διάγραμμα 2.10 

Η μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων τη 

διετία 2002-2003 των μη εισηγμένων εταιριών 

6ης τάξης (διάγραμμα2.10), ανήλθε σε 7,97% 

και των απασχολουμένων κεφαλαίων σε 7,46%, 

ενώ σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα 

διαμορφώθηκαν οι δείκτες των δώδεκα εταιριών 

του δείγματος (19,80% και 18,28% 

αντίστοιχα). 

Τις τρεις πρώτες θέσεις βάσει της αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων 

κατέλαβαν οι εταιρίες:  

Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ (71,34% ως προς τα ίδια και 70,88% ως προς τα 

απασχολούμενα κεφάλαια), Ερέτβο Α.Ε (24,36% ο κάθε δείκτης) και Διεκάτ Ελληνικές Κατασκευές 

ΑΤΕ (23,51% και 23,27% αντίστοιχα). 
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Διάγραμμα 2.11 

Αναφορικά με τους δείκτες αποδοτικότητας των μη 

εισηγμένων εταιριών 5'ις τάξης τη διετία 2002-2003, 

σημειώνεται ότι η μέση αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων ανήλθε σε 10,45%, ενώ η μέση 

αποδοτικότητα των απασχολουμένων κεφαλαίων 

διαμορφώθηκε σε 10,14%. Οι δεκατρείς (13) 

παρουσιαζόμενες εταιρίες του δείγματος 

Εμφάνισαν αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

17,51% και απασχολουμένων κεφαλαίων 16,83% 

Τις τρεις πρώτες θέσεις βάσει αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων 

κατέλαβαν οι εξής επιχειρήσεις:  

Ρούτσης Κλ. Γ. ΑΕ (48,02% έκαστος), Έργω ΑΤΕ (33,18% και 32,96% αντίστοιχα) και 

Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ (30,90% και 30,12% αντίστοιχα). 

 
2.5.3. Ρευστότητα. 

 
Η ρευστότητα των πιχειρήσεων αξιολογείται με τη χρήση των αριθμοδεικτών γενικής 

(current),ειδικής (quick) και ταμειακής ρευστότητας (cash ratio), οι τιμές των οποίων φαίνονται 

στα διαγράμματα πυ ακολουθούν. Η υψηλή ρευστότητα δεν αποτελεί αμιγώς θετική ένδειξη, αφού 

ενδεχομένως να αντικατοπτρίσει κακή κατανομή κεφαλαίων ή λιγότερο ευνοϊκούς όρους 

συναλλαγής με τους προμηθευτές ή τους πιστωτές. 
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Διάγραμμα 2.12 

Η μέση γενική ρευστότητα των εισηγμένων 

τεχνικών εταιριών 7ης 6ης και 5ης τάξης στο 

ΧΑΑ το διάστημα 2002-2003 διαμορφώθηκε 

σε 2,07, η ειδική σε 0,90 και η ταμειακή σε 

0,20. Οι αντίστοιχοι δείκτες για τις δώδεκα 

(12) εταιρίες διαμορφώθηκαν σε1,64, σε 0,77 

και σε 0,14 το ίδιο διάστημα. 

Τις τρεις πρώτες θέσεις βάσει της ρευστότητας (μέσος όρος διετίας) κατέλαβαν οι εξής 
επιχειρήσεις: 

• ως προς τη γενική ρευστότητα: ΑΕΓΕΚ ΑΕ(2,26), Μοχλός ΑΕ και ΜΕΤΚΑ 
Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος ΑΕ (1,95 η καθεμία) και Αλτέ ΑΤΕ (0,81). 
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• ως προς την ειδική ρευστότητα: ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος ΑΕ(1,41). 
Αθηνά ΑΤΕ 0.10) και Άκτωρ ΑΕ (1,05). 

• ως προς την ταμειακή ρευστότητα: ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΕλλάδοςΑΕ 
(0,48), Άκτωρ ΑΤΕ (0,33) και Τέρνα ΑΕ (0,17). 
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ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 6ης 

 
Διάγραμμα 2.13 

Η μέση γενική, ειδική και ταμειακή 

ρευστότητα των μη εισηγμένων στο ΧΑΑ 

τεχνικών εταιριών 6ης τάξης (διάγραμμα 2.13), 

διαμορφώθηκε σε 2,03, σε 1,08 και σε 0,25 

αντίστοιχα  Οι αντίστοιχοι δείκτες ρευστότητας 

για τις δώδεκα (12) παρουσιαζόμενες εταιρίες 

κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (1,79 η 

γενική, 0,96η ειδική, 0,17 η ταμειακή). 

Οι εταιρίες με τη μεγαλύτερη γενική ρευστότητα ήταν οι:  

Ερέτβο ΑΕ (3,05), Κτίστωρ ΑΤΕ (2,62) και, Διεκάτ – Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ (2,36). Στην 

ειδική ρευστότητα, τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν εταιρίες: Ερέτβο ΑΕ (2,04), Καλογρίτσας Χ.Ι. ΑΕ 

(1,59) και Μεσαϊκος Κ,ΑΤΕΒΕ (1,49).  

Την υψηλότερη ταμειακή ρευστότητα παρουσίασαν οι εξής εταιρίες: Ερέτβο ΑΕ (0,99), 

Εταιρεία Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ (0,34) και Μπαλαφας Κ. ΑΤΕ (0,14). 
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Διάγραμμα 2.14 

Οι μη εισηγμένες στο ΧΑΑ τεχνικές εταιρία 5ης 

τάξης (διάγραμμα 2.14), εμφάνισαν τη διετία 

2002-2003 μέση γενική ρευστότητα. Τμέση 

ειδική ρευστότητα 1,60 και μέση ταμειακή 

ρευστότητα 0,59. Οι αντίστοιχοι δείκτες για τις 

13 εταιρίες του δείγματος ήταν 2 ,14  (γενική), 

1,36 (ειδική) και 0,31 (ταμειακή ρευστότητα). 

 

Τις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά τη ρευστότητα κατέλαβαν οι εξής εταιρίες: 

• Ως προς τη γενική ρευστότητα; Εκμέ ΑΕ (3,88), Εργω ΑΤΕ (3,54) και Ερκάτ ΑΕ (3,06) 
• Ως προς την ειδική ρευστότητα:   Εκμέ ΑΕ (3,57), Ερκάτ ΑΕ (2,61) και Έργω ΑΤΕ 

(1,93) 
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• Ως προς την ταμειακή ρευστότητα:   Ερκάτ ΑΕ (1,99), Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ 
(0,56) και Ρούτσης Κλ. Γ. ΑΕ (0,30). 

 
2.5.4. Χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων 

 
Η εκτίμηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου ασφαλώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αποκλειστικά, μέσω των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η παρούσα 

ενότητα δεν προσπαθεί παρά να δώσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του 

δείγματος ως προς το λόγο των συνολικών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια (total debt to 

equity), το λόγο των μέσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια (debt to equity), 

αλλά και την κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών (interest coverage) που δείχνει πόσες φορές τα 

κέρδη προ φόρων και τόκων καλύπτουν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες της επιχείρησης (διαγράμματα 

2.15 έως και 2.20).  

Επισημαίνεται ότι το ύψος των λόγων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια δεν αποτελεί 

αμιγώς αρνητική παράμετρο, αφού ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει διαφορές στην πιστοληπτική 

ικανότητα, αλλά και τη στρατηγική στη διάρθρωση των πηγών κεφαλαίων των επιχειρήσεων. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ (2002-2003)
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Διάγραμμα 2.16 

Ο λόγος συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια των εισηγμένων στο ΧΑΑ τεχνικών 

εταιριών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (μέσος όρος 

διετίας 2002-2003) διαμορφώθηκε σε 0,77 και 

σε 0,74 για τις δώδεκα ( 1 2 )  παρουσιαζόμενες 

αναλυτικά εταιρίες γεγονός που υποδηλώνει 

ότι πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενες 

οικονομικές μονάδες, Ο λόγος των 

μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια ανήλθε σε 0,14 για το σύνολο των 

εταιριών της συγκεκριμένης κατηγορίας και σε 

0,06 για τις δώδεκα (12) παρουσιαζόμενες 

επιχειρήσεις. Ως προς την κάλυψη των 

χρηματοοικονομικών δαπανών, ο μέσος όρος 

του συνόλου των εταίρων διαμορφώθηκε σε 

15,98, ενώ για τις δώδεκα (12) 

παρουσιαζόμενες ανήλθε σε 18,85. 
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Το χαμηλότερο λόγο συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, εμφανίζει η εταιρία 

ΑΕΓΕΚ ΑΕ (0,40), ακολουθούμενη από τη ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος ΑΕ (0,44). 

Ως προς το λόγο μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, το χαμηλότερο δείκτη 

εμφανίζουν οι επιχειρήσεις Άκτωρ ΑΤΕ, Μοχλός ΑΕ, Έμπεδος ΑΕ, ΑΕΓΕΚ ΑΕ και ΜΕΤΚΑ 

Μεταλλικαί Κατασκευαι Ελλάδος ΑΕ (μηδενικός δείκτης). Ο δείκτης κάλυψης 

χρηματοοικονομικών δαπανών κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Άκτωρ ΑΤΕ (80,13), 

ενώ οι εταιρίες J&Ρ Άβαξ ΑΕ και ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαι Ελλάδος ΑΕ 

παρουσίασαν αντίστοιχους δείκτες 48,69 και 37,56. 
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Διάγραμμα 2.17 
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Διάγραμμα 2.18 

Αναφορικά με τις μη εισηγμένες 

τεχνικές εταιρίες 6ης τάξης σημειώνεται 

ότι τη διετία 2002-2003 ο μέσος όρος 

συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια ανήλθε σε 0,82, ενώ οι δείκτες 

των μεσομακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 

0,15 και κάλυψης χρηματοοικονομικών 

δαπανών σε 26,45 αντίστοιχα. Για τις 

δώδεκα (12) εταιρίες του δείγματος, οι 

αντίστοιχοι δείκτες διαμορφώθηκαν σε 

1,03, 0,15 και 60,66 (διαγράμματα 2.17-

2.18). 

Η τιμή του δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών δαπανών επηρεάζεται 

κυρίως από την Εταιρεία Τεχνικών Έργων 

Θεσσαλονίκης ΑΕ. Αν εξαιρεθεί η εν λόγω 

 

εταιρία, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό μέσο όρο κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών 

(629,48) ο αντίστοιχος μέσος δείκτης για τις 11 υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος 

διαμορφώνεται σε 8,95 και για το σύνολο σε 9,36. 
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Οι εταιρίες με τον χαμηλότερο λόγο συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια είναι οι 

εξής:  

Ερέτβο ΑΕ (0,38), Διεκάτ Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ (0,50) και Μέτων ΑΕ (0,85).  

Ο λόγος μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια κινείται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα στις επιχειρήσεις: Καλογρίτσας Χ. Τ. Α.Ε. (σχεδόν μηδενικός), Εταιρεία Τεχνικών Έργων 

Θεσσαλονίκης ΑΕ και Διεκάτ Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ (0,01 η καθεμία), ενώ οι εταιρίες 

Αναστηλωτική ΑΤΕ και Ερέτβο ΑΕ δεν εμφάνισαν μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 

προβλέψεις.  

Ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών είναι ιδιαίτερα υψηλός στην Εταιρεία 

Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ (629,48) όπως έχει αναφερθεί, ενώ ακολουθούν οι Ερέτβο ΑΕ 

(28,80) και Διεκάτ Ελληνικές Κατασκευές ΑΤΕ (24,00). 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5ης ΤΑΞΗΣ 

(2002-2003)

 
Διάγραμμα 2.19 
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ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5ης ΤΑΞΗΣ (2002-2003)

 
Διάγραμμα 2.20 

Οι αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής 

διάρθρωσης των μη εισηγμένων εταιριών 5ης 

τάξης την διετία 2002-2003 έχουν ως εξής:  

Ο μέσος όρος των συνολικών υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια ήταν 0,72 για όλες τις 

επιχειρήσεις και 0,91 για τις 13 εταιρίες που 

εμφανίζονται αναλυτικά.  

Ο μέσος δείκτης μέσο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ήταν 0,06 για 

το σύνολο και 0,15 για τις 13 εταιρίες του 

δείγματος. 

Τέλος ο μέσος δείκτης κάλυψης 

χρηματοοικονομικών δαπανών ήταν 28,76 

για το σύνολο και 57,53 για τις 13 εταιρίες 

του δείγματος. 

 

Οι εταιρίες με το χαμηλότερο δείκτη συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια είναι οι: 

Εκμέ ΑΕ(0,24), Έργω ΑΤΕ (0,28), και Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ (0,52). Ο λόγος μέσο 
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μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλες σχεδόν 

τις επιχειρήσεις, με εξαίρεση την Ερκάτ ΑΕ (1,21).  Ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών 

δαπανών κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην εταιρία Έργω ΑΤΕ (612,62) και ακολουθεί με 

διαφορά η Ρούτσης ΚΑ. Γ. ΑΕ (36,00), η Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ (31,15) και η Εκμέ ΑΕ 

(30,97). Αν εξαιρεθεί η εταιρία Έργω ΑΤΕ, ο μέσος όρος διετίας της κάλυψης χρηματοοικονομικών 

δαπανών για το σύνολο των εταιριών διαμορφώνεται σε 17,92 και για τις υπόλοιπες παρουσιαζόμενες 

εταιρίες σε 1,27. 

 
2.5.5. Ανάλυση των ομαδοποιημένων ισολογισμών 

 
Οι πίνακες Π2.4 έως Π2.6 της ενότητας, παρουσιάζουν τους ομαδοποιημένους 

ισολογισμούς των τεχνικών εταιριών 7ης, 6ης και 5ης τάξης, για τις χρήσεις 2002 και 2003. 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα Π2.4 το σύνολο του ενεργητικού των 27 εισηγμένων στο 

ΧΑΑ τεχνικών εταιριών (7ης, 6ης και 5ης τάξης) το 2003 διαμορφώθηκε σε €4.856 εκ. από €4.413 

εκ. το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,4%. Η συγκεκριμένη αύξηση προήλθε κυρίως από 

την άνοδο των απαιτήσεων (κατά €410,9 εκ. το 2003/2002). 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €2.825 εκ. το 2003 έναντι €2.760 εκ. το 

2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,35%. Σημαντική ήταν η άνοδος που παρουσίασαν οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2003 (κατά 25,41% έναντι του 2002), ανερχόμενες σε €1.828 εκ. 

Οι μάκρο και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε αρκετά χαμηλότερα 

επίπεδα (€203,7 εκ. το 2003 από €195,6 εκ. το 2002). Επισημαίνεται ότι, οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις κάλυψαν το 90% περίπου των συνολικών υποχρεώσεων το 2003. 

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε €2.630 εκ. το 2003, 

εμφανίζοντας αύξηση κατά 26,28% έναντι του 2002 (€2.083 εκ.). Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε 

κατά 40,1% την ίδια περίοδο, ενώ το λειτουργικό περιθώριο (κέρδος προ εξωλειτουργικών 

στοιχείων, αποσβέσεων και φόρων) διαμορφώθηκε σε €409 εκ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 9,59% σε σχέση με το 2002. Σημειώνεται ότι, την ίδια περίοδο υπήρξε μείωση των 

προμηθειών και λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά €61,9 εκ. Τα συνολικά κέρδη (προ φόρου) των 

εταιριών διαμορφώθηκαν σε €319,3 εκ. το 2003 από €272,7 εκ. το 2002 (αύξηση κατά 17,1%). 

Επακόλουθο της αυξημένης κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών του κλάδου ήταν η 

βελτίωση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, από 9,88% το 2002 σε 11,3% το 2003. Ο 

μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων παρουσίασε επιδείνωση το 2003/2002, 

ανερχόμενος σε 137 ημέρες το 2003 από 123 ημέρες το προηγούμενο έτος. Παράλληλα ο μέσος 

όρος εξόφλησης των προμηθευτών διαμορφώθηκε σε 100 ημέρες το 2003 από 93 το 2002, Η 

σχέση μεταξύ των δύο δεικτών κρίνεται δυσμενής για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 
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Οι κερδοφόρες εισηγμένες τεχνικές επιχειρήσεις στο ΧΑΑ ανήλθαν σε 25 το2003 και σε 24 

το 2002, (πίνακας Π2.5). Οι συνολικές πωλήσεις αυτών διαμορφώθηκαν σε €2.605 εκ. το 2003, 

καλύπτοντας το 99% των αντίστοιχων πωλήσεων όλων των εισηγμένων τεχνικών εταιριών. Τα 

συνολικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των €341 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

20,41 % σε σχέση με το 2002 (€282,9) εκ). 

 

Π2.4 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων τεχνικών εταιριών (2002-2003) 

Λογαριασμός 2003 2002 Διαφορά Ποσοστό
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.923.029.913 1.939.222.53 -16.192.625 -0,84 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 714.191.855 570.775.744 143.416.11 25,13 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 433.282.665 364,585.899 68.696.766 18,84 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.269.497.599 1.858.616.652 410.880.947 22,11 
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 230.062.98 250.317.608 -20.254.627 -8,9 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.855.873.156 4.412.742.700 443.130.456 10,4 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.824.631.435 2.759.846.628 64.784.807 2,35 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ / ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.091.051.848 1.017.676.70 73.375.147 7,21 
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 203.683.275 195.606.707 8.076.568 4,13 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.827.558.447 1.457.289.36 370.269.086 25,41 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ./ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 130.340.650 122.303.619 8.037.03 6,57 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2.630.178.192 2.082.767.585 547.410,607 26,28 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.278.721.377 1.831.736.696 446.984.681 24,4 
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 351.456.816 251.030.889 100.425.927 40,1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 245.175.995 307.050.579 -61.874.584 -20,15 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 49.366.166 40.949.930 8.416.236 20,55 
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 138.594.564 144.225.258 -5.630.694 -3,9 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 408.672.080 372.906.279 35.765.801 9,59 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 55.370.189 45.522.888 9.847.301 21,63 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 114.620.931 102.981.624 11.639.307 11,3 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 127.242.699 142.821.247 -15.578.548 -10,91 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 97.135.294 100.062.925 -2.927.631 -2,93 
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 30.107.407 42.758.323 -12.650.916 -29,59 
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΪΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 319.313.934 272.689.219 46.624.715 17,1 
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 117.934.174 111.932.021 6.002.153 5,36 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) 11,3 9,88     
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) 10,54 9,23     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,36 12,5     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,21 15,6     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,14 13,09     
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΑΛΑΙΑ 0,72 0,6     
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,6 1,7     
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,37 1,45     
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 000 ΕΥΡΩ 1.105.284 1.016.230     
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ 000 ΕΥΡΩ 3.028.314 2.955.453     
ΜΟ.ΠΡΟΘ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 137 123     
Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ./ΠΙΣΤΩΤ. 100 93     
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 69 73     
Δείγμα εταιριών 27 27     

Αξία σε € • Προ φόρου εισοδήματος 
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Π2.5 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων κερδοφόρων τεχνικών εταιριών (2002-2003) 

Λογαριασμός 2003 2002 Διαφορά Ποσοστό 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1,869.313.21 1.830.560.79 38.752.42 2,12 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 705.425.326 516.568.71 188.856.60 36,56 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 429.003.396 340.039.54ε 88.963.85 26,16 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.213.115.383 1.682.309.41 530.805.96 31,55 
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 229.306.610 229.135.071; 171.53 0,7 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.740.738.604 4.082.044.832 658.693.772 16,14 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.781.453.71 2.572.824.296 208.629.41 8,11 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ / ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.069.037.422 964.478.784 104.558,63 10,84 
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

171.513.632 161.285.464 10.228.168 6,34 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.787.771.262 1.347.935.069 439.836.193 32,63 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ./ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 

130.296.76 121.252.699 9.044.062 7,46 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2.605.237.342 2.014.227.978 591.009.364 29,34 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2.243.769.133 1.767.554.568 476.214.565 26,94 
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 361.468.210 246.673.410 114.794.800 46,54 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 240.802.450 298.901.248 -58.098.798 -19,44 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 47.758.959 37.487.387 10.271.572 27,4 
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 135.135.376 134.817.663 317.713 0,24 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 419.376.324 373.269.607 46.106.717 12,35 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 55.298.728 40.070.445 15.228.283 38 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 104.290.015 89.773.009 14.517.006 16,17 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 125.314.993 134.478.347 -9.163.354 -6,81 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 95.610.697 93.839.294 1.771.403 1,89 
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 29.704.297 40.639.054 -10.934.757 -26,91 
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΪΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 340.680.743 282.927.989 57.752.754 20,41 
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 117.934.174 111.932.021 6.002.153 5,36 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) 12,25 11     
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ 
(1) 

11,54 10,35     

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,87 12,25     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,74 16,14     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,13 0,14     
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΑΛΑΙΑ 0,7 0,59     
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,61 1,67     
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,37 1,42     
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 000 ΕΥΡΩ 1.083.654 903.548     
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ 000 ΕΥΡΩ 2.952.967 2.734.109     
ΜΟ.ΠΡΟΘ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 137 120     
Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ./ΠΙΣΤΩΤ. 99 90     
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

70 70     

Δείγμα εταιριών 25 24     
Αξία σε € • Προ φόρου εισοδήματος                                                                                               Πηγή: ΙCΑΡ-Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί 
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Αναφορικά με τις ζημιογόνες εισηγμένες τεχνικές εταιρίες (πίνακας Π2.6), ήταν 2 το 2003 

(έναντι 3 του προηγούμενου έτους) ενώ οι αντίστοιχες ζημίες υπερδιπλασιάστηκαν. 

Το σύνολο του ενεργητικού των 39 μη εισηγμένων τεχνικών εταιριών 6ης τάξης 

διαμορφώθηκε σε €1.363,2 εκ. το 2003 από €1.174,4 εκ. το 2002. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

16,8%. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων κατά  € 141 εκ. το 

2003/2002. 

Τα ίδια κεφάλαια τους ανήλθαν σε €730,6 εκ. το 2003 από €688,7 εκ. το 2002 (αύξηση 

6,7%) Μείωση κατά 234% εμφάνισαν οι μέσο μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2003/2002, ενώ οι 

βραχυπρόθεσμες παρουσίασαν αύξηση κατά 39,26% και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος 

των συνολικών (84% το 2003). 

Οι πωλήσεις των μη εισηγμένων εταιριών 6ης τάξης διαμορφώθηκαν σε €772,3 εκ. το 2003 

παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του 2002 (€517,7 εκ.) κατά 49,19%. Το μικτό περιθώριο αυξήθηκε 

κατά. 34,59% την ίδια περίοδο και το λειτουργικό περιθώριο κατά 37,67%. Τα κέρδη προ φόρων 

ανήλθαν σε €106,6 εκ. το 2003 από €66,8 εκ. το 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 59,64%. 

Ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων βελτιώθηκε το 2003 (185 ημέρες από 

207 ημέρες το 2002), παραμένοντας υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο προθεσμίας 

εξόφλησης των προμηθευτών (2003:100 ημέρες, 2002: 122 ημέρες), γεγονός που επηρεάζει 

αρνητικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

Από το σύνολο των 39 εταιριών του δείγματος, οι 32 ήταν κερδοφόρες το 2003 και οι 34 το 

2002. Οι πωλήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων το 2003 ανήλθαν σε €717 εκ., καλύπτοντας το 

93%περΐπου των αντίστοιχων πωλήσεων του δείγματος. Τα συνολικά κέρδη αυτών (προ φόρων) 

διαμορφώθηκαν στο ποσό των €112,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 54,27% σε σχέση με το 

2002 (€73 εκ.). 

Αντίστοιχα οι ζημιογόνες εταιρίες της κατηγορίας αυτής ήταν 7 εταιρίες το 2003. έναντι 5 εταιριών 

το.2002. Οι συνολικές ζημίες ανήλθαν σε €5,9 εκ. το 2003, από €6,2 εκ. το 2002. 

Το ενεργητικό των 57 μη εισηγμένων τεχνικών εταιριών 5ης τάξης διαμορφώθηκε σε €573,2 

εκ. το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,36% έναντι του 2002 (€534 εκ.). Η εν λόγω αύξηση 

προήλθε κυρίως από την αύξηση των αποθέματος κατά €26,5 εκ. περίπου και των απαιτήσεων 

κατά €16,6 εκ. 

Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων ανήλθαν σε €342 εκ. το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 4,76% σε σχέση με το 2002. Οι μέσο & μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 

7,25% το 2003/2002, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 13,17% το ίδιο 

διάστημα. Επισημαίνεται ότι, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κάλυψαν το 91%-92% των 

συνολικών υποχρεώσεων την εξεταζόμενη περίοδο. 
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Π2.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων ζημιογόνων τεχνικών εταιριών (2002-2003) 

Λογαριασμός 2003 2002 Διαφορά Ποσοστό 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 53.716.695 108.661.740 -54.945.045 -50,57 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8.766.529 54.207.026 -45.440.497 -83,83 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.279.269 24.546.353 -20.267.090 -82,57 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 56.382.216 176.307.237 -119.925.021 -68,2 
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 756.371 21.182.531 -20.426.160 -96,43 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 115.134.552 330.697.868 -215.563.316 -65,18 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 43.177.724 187.022.332 -143.844.608 -76,91 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ / ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22.014.426 53.197.917 -31.183.491 -58,62 
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 32.169.643 34.321.243 -2.151.600 -6,27 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 39.787.185 109.354.292 -69.567.107 -63,62 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ./ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 43.889 1.050.920 -1.007.031 -95,82 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24.940.850 68.539.607 -43.598.757 -63,61 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 34.952.244 64.182.128 -29.229.884 -45,54 
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -10.011.394 4.357.479 -14.368.873 - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.373.545 8.149.331 -3.775.786 -46,33 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.607.207 3.462.543 -1.855.336 -53,58 
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.459.188 9.407.595 -5.948.407 -63,23 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -10.704.244 -363.328 -10.340.916 2.846,17 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 71.461 5.452.443 -5.380.982 -98,69 
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10.330.916 13.208.615 -2.877.699 -21,79 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.927.706 8.342.900 -6.415.1941 -76,89 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.524.597 6.223.631 -4.699.034 -75,5 
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 403.110 2.119.269 -1.716.159 -80,98 
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΪΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -21.366.809 -10.238.770 -Π. 128.039 108,69 
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0   
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) -49,49 -5,47     
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) -28,36 -4,63     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ - 6,36     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -36,52 -0,47     
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -0,86 -0,15     
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΑΛΑΙΑ 1,67 0,77     
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,54 2,3     
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,44 1,81     
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 000 ΕΥΡΩ 21.630 112.681     
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ 000 ΕΥΡΩ 75.347 221.343     
ΜΟ.ΠΡΟΘ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 179 199     
Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ./ΠΙΣΤΩΤ. 168 176     
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 45 140     
Δείγμα εταιριών 2 3     

Αξία σε € • Προ φόρου εισοδήματος                                                                                               Πηγή: ΙCΑΡ-Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί 

 

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος το 2003 διαμορφώθηκαν σε €466,3 

εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,6% σε σχέση με το 2002 (€357,2 εκ.). Το μικτό περιθώριο 

αυξήθηκε κατά 13,2%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο σημείωσε αύξηση κατά 8,5%. Το καθαρό 
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αποτέλεσμα (προ φόρων) των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 6,94% (€39,08 εκ. το 2003 

έναντι €36,54 εκ. το 2002). 

Ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων μειώθηκε το 2003 (109 ημέρες) 

συγκριτικά με το 2002 (137 ημέρες), παραμένοντας σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο 

μέσο όρο προθεσμίας εξόφλησης των προμηθευτών και πιστωτών (2003:79 ημέρες, 2002:87 

ημέρες), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

Από τις επιχειρήσεις του δείγματος, οι 53 παρουσίασαν κερδοφόρα αποτελέσματα το 2003 

και οι 50 το 2002. Προκύπτει ότι, οι πωλήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν το 

2003 σε €443 εκ., καλύπτοντας το 95% περίπου των αντίστοιχων συνολικών πωλήσεων του 

δείγματος Τα κέρδη αυτών (προ φόρων) διαμορφώθηκαν σε €44,3 εκ. περίπου το 2003, 

σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2002 κατά 16,21 %. 

Τέλος, οι ζημιογόνες εταιρίες της κατηγορίας αυτής ήταν 4 το 2003 (έναντι 7 εταιριών το 

2002). Οι συνολικές τους ζημίες ανήλθαν σε €5,25 εκ. το 2003 έναντι € 1,60 εκ. το 2002 (αύξηση 

κατά 226,9%). 

 

2.6. Μέγεθος αγοράς τεχνικών εταιριών 7ης-6ης-5ης τάξης 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας 

και συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η απορρόφηση των πόρων για τα 

έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Γ’ Κ.Π.Σ, η κατασκευή των έργων για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς και η άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας αποτέλεσαν τους 

κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της ανάπτυξης του εξεταζόμενου κλάδου τα τελευταία 

χρόνια. 

Το 2002 ο κατασκευαστικός κλάδος διήλθε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων με κύριο 

χαρακτηριστικό τις συγχωνεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του 

Ν.2940/2001. Ο αριθμός των τεχνικών εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχει 

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

δραστηριοποιούνται στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει 

οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες από την εκτέλεση μεγάλων έργων και η ισχυροποίηση τους μέσω 

των συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας τους στη διεθνή αγορά. Οι αλλαγές (στις κατατάξεις εταιριών) που επήλθαν 

λόγω του θεσμικού πλαισίου και οι αναδιαρθρώσεις των επιχειρηματικών σχημάτων του κλάδου, 

εκ των πραγμάτων οδηγούν σε επί μέρους ανάλυση της αγοράς τεχνικών εταιριών, προ και μετά το 

έτος καμπής 2002. 
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Ο πίνακας Π2.7 παρουσιάζει το μέγεθος αγοράς των τεχνικών εταιριών 7ης, 6ης και 5ης τάξης 

τη διετία 2002-2003, καθώς και την ανάλυση του σε έσοδα που προέρχονται από αυτοτελώς 

εκτελούμενα έργα και σε έσοδα από κοινοπραξίες. 

Η συνολική αγορά των τεχνικών εταιριών 7ης, 6ης και 5ης τάξης διαμορφώθηκε σε €5.788 εκ. 

το 2003 από €4.822 εκ. το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20%. Το 2003, ποσοστό 67% 

περίπου (€3.877 εκ.) του συνολικού κύκλου εργασιών αφορούσε έσοδα των εταιριών από 

αυτοτελώς εκτελούμενα έργα, ενώ το υπόλοιπο 33% (€1.911 εκ.) αφορούσε έσοδα από 

κοινοπραξίες. Το 2002 τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 62% και 38% . 

 

Πίνακας 2.7 Μέγεθος αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των τεχνικών εταιριών 7ης, 
6ης & 5ης τάξης (2002 & 2003) 

Έσοδο από αυτοτελώς 
εκτελούμενα έργα 

Έσοδα από 
κοινοπραξίες 

Σύνολο Τάξεις 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

7ης 1.701 2.196 1.384 1.287 3.085 3.483 

6ης 846 1.172 385 488 1.231 1.660 

5ης 434 509 72 136 506 645 

Σύνολο 2.981 3.877 1.841 1.911 4.822 5.788 

Αξία σε € εκ.                                                                                                          

 

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς σημειώνεται ότι, οι εταιρίες 7ης τάξης ελέγχουν το 

μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς των εξεταζόμενων τεχνικών εταιριών το διάστημα 2002-

2003 (ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 60%-64%) και ακολουθούν οι εταιρίες 6ης τάξης (ποσοστό 

μεταξύ 25,5%-29%) και 5ης τάξης (ποσοστό 10,5%-Π%). 

Συγκεκριμένα, το συνολικό μέγεθος αγοράς των εταιριών 7ης τάξης διαμορφώθηκε σε €3.483 

εκ, το 2003, από το οποίο το 63% (€2.196 εκ.) αφορούσε έσοδα από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα 

και το υπόλοιπο 37% (1.287 εκ.) αντιπροσώπευσε έσοδα από κοινοπραξίες. Το συνολικό μέγεθος 

αγοράς των εταιριών 6ης Τάξης ανήλθε σε €1.660 εκ. και προήλθε σε ποσοστό 70,6% (€1.172 εκ.) 

από αυτοτελώς εκτελούμενα έργα και 29,4% (€488 εκ.) από κοινοπραξίες. Η συνολική αγορά των 

εταιριών 5ης τάξης διαμορφώθηκε σε €645εκ. το 2003, αποτελούμενη κατά 78,9% (€509 εκ.) από 

αυτοτελώς εκτελούμενα έργα και κατά 21,1% (€136εκ.) από κοινοπραξίες. Οι ανωτέρω εξελίξεις 
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αντικατοπτρίζουν την παρούσα κατάσταση της εξεταζόμενης αγοράς και μόνο για την περίοδο 

2002-2003.  

 
2.7. Μερίδια αγοράς 
 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των κυριότερων τεχνικών εταιριών 7ης 

6ης και 5ης τάξης το 2003. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός των μεριδίων έχει πραγματοποιηθεί 

βάσει του δημοσιευμένου συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. 

Πίνακας 2.8 Μερίδια εισηγμένων εταιριών βάσει συνολικού 
μεγέθους αγοράς (κύκλος εργασιών) εταιριών 7ης,6ης και 5ης τάξης 
(2003) 

Εταιρία Μερίδια (%) 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 14,87 

J&Ρ-ΑΒΑΞΑ.Ε. 7,12 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 6,62 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 5,78 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3.46 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 3,24 

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. 3,12 

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. 2,90 

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. 2,70 

ΑΕΓΈΚ Α.Ε. 2,44 

ΑΤΤΪ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 2,28 
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2,10 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 1,89 

ΒIΟΤΕΡ Α.Ε. 1,89 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 1,86 

ΕΔΡΑΣΗ - ΧΡ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 1,64 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΙΝΤΚΑΚΑΤ 0,97 

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 0,90 

ΓΕΝΕΡ A.E. 0,89 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,74 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.(1) 0,64 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,57 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΡ. 
ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,37 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. 0,37 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε. 0,34 

ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. 0,32 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ 
Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε. (2) 0,03 

 

 

Στον πίνακα 2.8 

παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς 

των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑΑ 

με βάση το συνολικό μέγεθος 

αγοράς των εταιριών 7ης, 6ης και 

5ης τάξης το 2003. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

πίνακα 2.8, οι εισηγμένες εταιρίες 

κάλυψαν από κοινού το 70% 

περίπου του συνολικού κύκλου 

εργασιών (€5.788 εκ.) των 

επιχειρήσεων 7ης, 6ης και 5ης 

τάξης, το 2003. Την πρώτη θέση 

κατείχε η εταιρία Άκτωρ ΑΤΕ με 

μερίδιο 14,87%. Ακολουθούν οι: 

J&Ρ Άβαξ ΑΕ με μερίδιο 7,12%, η 

Τέρνα ΑΕ με μερίδιο 6,62% και η 

Μοχλός ΑΕ με αντίστοιχο ποσοστό 

5,78%. 
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Πίνακας 2.9 Μερίδια εταιριών 7ης τάξης  βάσει μεγέθους αγοράς 7ης 
τάξης (2003) 

Εταιρία Μερίδια (%) 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 24,71 

J&Ρ-ΑΒΑΞΑ.Ε. 11,84 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 11,00 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 9,60 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5,75 

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 5,38 

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. 5,19 

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. 4,82 

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. 4,48 

ΑΕΓΈΚ Α.Ε. 4,05 

ΑΤΤΪ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 3,78 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3,15 

ΒIΟΤΕΡ Α.Ε. 3,14 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 3,09 

Πηγή: Ι€ΛΡ-Λημοσιευμένοι Ισολογισμοί  

Τα μερίδια που καταλαμβάνουν οι 

εταιρίες 7ης τάξης στο συνολικό 

κύκλο εργασιών των εταιριών της 

τάξης στην οποία ανήκουν 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.9. 

Σημειώνεται ότι, όλες οι εταιρίες 7ης 

τάξης είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ. 

Από τα στοιχεία του πίνακα 2.9 

προκύπτει ότι, η εταιρία Άκτωρ AΤΕ 

κατέβαλε μερίδιο 24,71% στη 

συνολική αγορά των τεχνικών 

εταιριών 7ης τάξης, Μερίδιο 11,84% 

απέσπασε η εταιρία J&Ρ-Άβαξ ΑΕ, 

ενώ το ποσοστό συμμετοχής της 

Τέρνα ΑΕ ανήλθε σε 11% το ίδιο 

έτος. 

 

Ο πίνακας 2.10 παρουσιάζει τα μερίδια των μεγαλύτερων εταιριών 6ης τάξης, στο συνολικό 

κύκλο εργασιών των εταιριών της ίδιας τάξης το 2003. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι εξής 

εταιρίες: ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος ΑΕ (με μερίδιο 7,31%), Εταιρεία Τεχνικών 

Έργων Θεσσαλονίκης ΑΕ (με ποσοστό συμμετοχής 6,28%) και Έδραση Χρ. Ψαλλίδας ΑΤΕ (με 

μερίδιο 5,70%). 

Οι έντεκα (11) εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες 6ης τάξης (ΜΕΤΚΑ Μεταλλικαί Κατασκευαί 

Ελλάδος ΑΕ, Έδραση- Χρ. Ψαλλίδας ΑΤΕ, Ιντρακόμ Κατασκευές Τεχνικών Έργων ΑΕ Intrakat, 

Έκτερ ΑΕ, Γενέρ ΑΕ, Προοδευτική ΑΤΕ, Ευρωπαϊκή Τεχνική ΑΕ, Δομική Κρήτης ΑΕ, 

Μεσοχωρίτη Αφοί ΑΤΕ, Εργάς ΑΤΕ και Τεχνοδομή Αφοί Μιχ. Τραυλού ΑΕ) κάλυψαν το 32% 

περίπου της συνολικής αγοράς τεχνικών εταιριών 6ης τάξης το 2003. 

Στον πίνακα 2.11 παρουσιάζονται τα μερίδια των κυριότερων εταιριών 5ης τάξης στο 

συνολικό κύκλο εργασιών των εταίρων της ίδιας τάξης το 2003. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

του πίνακα 4.8, τις τρεις πρώτες θέσεις στη συνολική αγορά εταιριών 5ης τάξης κατέλαβαν οι 

εταιρίες: Ρούτσης Κλ. Γ. ΑΕ (με μερίδιο 5,60%), Edraco ΑΤΕ (5,16%) και Κυρομίτη Αφοί ΑΤΕ 

(3,91%). 
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Οι δύο (2) εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες 5ης τάξης και συγκεκριμένα η Κλούκινας Ι. - Ι. 

Λάππας ΑΕ και η Μεταλλοβιομηχανία Αρκαδίας Χρ. Ρόκας ΑΒΕΕ, κάλυψαν από κοινού το 6,6% 

του συνολικού κύκλου εργασιών της 5ης τάξης το 2003. 

 

Πίνακας 2.10 Μερίδια εταιριών 6ης τάξης βάσει 
μεγέθους αγοράς 6ης τάξης (2003) 

Εταιρία Μερίδια (%) 
ΜΕΤΚΑ Μεταλλικοί Κατασκευαί 
Ελλάδος Α.Ε. 7,31 

Εταιρεία Τεχνικών Εργων 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. 6,28 

Έδραση - Χρ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε. 5,70 

Καλογρίτσας Χ. Ι. Α.Ε. 3,44 

Ιντρακόμ Κατασκευές Τεχνικών 
Έργων Α.Ε. Intrakat 3,39 

Μεοαίκός Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. 3,25 

Μέτων Α.Ε. 3,23 

Έκτερ Α.Ε. 3,15 
Γενέρ Α.Ε. 3 , 1 1  
Αναστηλωτική Α.Τ.Ε. 3,09 
Μπαλάφας Κ. ΑΤΕ 2,95 
Διεκάτ - Ελληνικές Κατασκευές Α.Τ.Ε. 2,90 

Προοδευτική Α.Τ.Ε. 2,59 

Ερέτβο Α.Ε. 2,56 

Έντεχνος Α.Ε. 2,53 
Γαντζούλας Α.Τ.&Ε.Ε. 2,34 
Ευρωπαϊκή Τεχνική Α.Ε.  2,24 

Ελτερ_Α.Τ.Ε. 2,23 
Κτιστωρ Α.Τ.Ε. 2,19 
Ολυμπία Ελλας Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2,09 

Αθηναική Τεχνική Α.Ε. 2,06 

Δομική Κρήτης Α.Ε. 1,99 
Κουρτίδης Κ. Α.Ε. 1,94 
Τεχνέργα Ε. Τσάμπρας Α.Ε.Τ.Ε. 1,82 
Θεμέλη Α.Ε. 1,65 
Τομή Α.Β.Ε.Τ.Ε 1,55 
Ξανθάκης Α.Τ,Ε. 1,54 

Ατέρμων Α.Τ.Τ.Ε.Ε. 1,50 

Καματάκης Ν. Α.Τ.Ε.Ε. 1,48 

Αθωνική Τεχνική Α.Ε. 1,47 

Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1,46 

Μεοοχωρίτη Αφοί Α.Τ.Ε. 1,20 

Θεσσαλική Α.Τ.Ε. 1,11 

Εργάς Α.Τ.Ε. 1,11 
Ιόνιος Α.Ε. 1,11 
Καραγιάννης Θ. Α.Ε. 1,09 

Πίνακας 2.11 Μερίδια εταιριών 5ης τάξης βάσει 
μεγέθους αγοράς 5ης τάξης (2003) 

Μερίδια 
Εταιρία 

(%) 
Ρούτσης Κλ. Γ. Α.Ε. 5,6 

Edraco Α.Τ.Ε. 5,16 
Κυρομίτη Αφοί Α.Τ.Ε. 3,91 
Αττική Δίοδος Α.Τ.Ε. 3,72 

Μεταλλοβιομηχανία Αρκαδίας Χρ. Ρόκας 
Α.Β.Ε.Ε. 3,33 

Κλούκινας Ι. - Ι. Λάππας Α.Ε. 3,31 

Envitec Α.Ε. 3,25 
Τεχνική Ναθαναηλίδη ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2,82 
Ερκάτ Α.Ε. 2,73 

Έλικα Α.Τ.Ε.Ε. 2,6 
Εργω Α.Τ.Ε. 2,47 
Εργοτέμ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2,37 
Ε.Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 2,14 
Ελληνική τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. 2,09 

Εκμέ Α. Ε. 2,08 
Αλκυών Α.Τ.Ε. 1,98 
Σούρτζης Σ. Χ. Α.Τ.Ε.Ε. 1,93 

Αλτέκ Α.Ε. 1,84 
Βάσκο Α.Τ.Ε. 1,79 
ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. 1,78 
Αλκή Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1,76 
Εργοτέλης Α.Τ.Ε. 1,71 

Κόκκινος Α.Τ.Ε.Ε. 1,67 

Ερτέκα Α.Ε. 1,66 

Μαγκαφίνης Α. Α.Ε. 1,65 

Καπαράκης Κ. - Δίεδρος Α.Τ.Ε. 1,54 

Κλεμάτ Κλ. Μαθιανάκης Α.Ε. 1,53 

Preconstructa Α.Ε.Β.&Τ.Ε. 1,44 

Ντι-ες Α.Ε. 1,39 

Τ.Ε.Σ. Τεχνική Εταιρεία Σερρών Α.Ε. 1,39 
Χαλκίς Α.Τ.Ε.Τ.Ε. 1,3 

Έργον Διεθνής Α.Β.Τ.Ε.Ε. 1,28 

Λατομική Α.Τ.Ε. 1,28 
Εδραίος Α.Τ.Ε. 1,25 

Δομοκάτ Α.Τ.Ε.Ε. 1,22 
Αρχιτέχ Α.Τ.Ε. 1,2 

Ατεσε Α.Ε, 1,2 
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Δομοτεχνική Α.Ε. 1,08 
Κωνσταντινίδης Χρ. Δ. Α.Τ.Ε. 1,02 
 Πηγή: ICΑΡ  -Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί  

Σιάμκα ΕΒΗΕΚΑ.Ε. 1 , 1 4  
Τέκα Α.Ε. 1,12 

Τρίγωνον Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. 1,1 
Εργοληπτική Γαλανίδη Α.Ε. 1,06 
Μετρό Α.Τ.Ε. 1,05 

Ατομον Α.Ε. 1,01 
Πηγή: ΙCΑΡ-Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
 
Το εξωτερικό περιβάλλον του κατασκευαστικού κλάδου - Pest analysis (πολιτική, 
οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος) 
 
3.1. Πολιτική ανάλυση 
 
3.1.1. Αναπτυξιακή πολιτική της χώρας – Επενδυτικό κλίμα που επικρατεί 

 

Ο σχεδιασμός του Αναπτυξιακού Προγράμματος για την περίοδο 2000 - 2006 

πραγματοποιήθηκε σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό από εκείνο της 

περιόδου σχεδιασμού για το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (τέλη 1993 – αρχές 1994) : 

Το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί σημαντικά και η βελτίωση αυτή 

αποτυπώνεται με την είσοδο της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 2001, που 

είναι το δεύτερο έτος της νέας περιόδου προγραμματισμού. Η μείωση του πληθωρισμού και του 

ελλείμματος του δημοσίου τομέα στα κατώτερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών, η μείωση του 

δημοσίου χρέους, η συνακόλουθη μείωση του κόστους του χρήματος, και η υιοθέτηση του ΕΥΡΩ 

από τον Ιανουάριο του 2001, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της βελτίωσης των οικονομικών 

δεικτών. 

Τα έξι χρόνια εφαρμογής του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχουν θέσει τις βάσεις για 

τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, του παραγωγικού περιβάλλοντος και των δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού της χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις υιοθετήθηκε ένας διαφορετικός και 

καινοτόμος αναπτυξιακός προσανατολισμός. Οι αυξημένες διοικητικές ανάγκες και οι νέοι θεσμοί 

που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οδήγησαν σε 

οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, τη βιομηχανική 

υποδομή, τη στήριξη και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. 

Η κοινή γνώμη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

αποβάλλουν σταδιακά νοοτροπίες προστατευτισμού και εσωστρέφειας και αντιλαμβάνονται σε όλο 

και μεγαλύτερο βαθμό τους νέους όρους που επιβάλλει η τεχνολογική εξέλιξη και η 

παγκοσμιοποίηση των οικονομιών. Παράλληλα θέτουν νέες παραμέτρους αξιολόγησης της 

κυβερνητικής πολιτικής. Η πρόοδος η οποία επήλθε με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο πεδίο 

των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, το άνοιγμα τους στην αγορά και τις δυνάμεις 

ανταγωνισμού αίρει ένα κρίσιμο ανασταλτικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της Ελληνικής οικονομίας. 

Η διείσδυση Ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις οικονομίες των χωρών της 

Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου ακολουθεί μία επιταχυνόμενη πορεία και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις επενδύσεων σε μία διευρυμένη και συνεχώς ανερχόμενη καταναλωτική αγορά. Οι 
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παράγοντες αυτοί ενισχύουν τις δυνατότητες μίας συνεκτικότερης πολιτικής συνεργασίας για την 

ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή. Τα ενεργειακά δίκτυα, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και 

μεταφορών είναι επίσης τομείς στους οποίους πραγματοποιείται σημαντική πρόοδος στη 

διασυνοριακή συνεργασία.  

Οι εξελίξεις που αναφέρονται παραπάνω έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντική 

αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σε μεγέθυνση του κύκλου εργασιών τους και 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων και κυρίως, 

για βελτίωση του τρόπου χρηματοδότησης μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Η βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο εφαρμογής του 2ου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η συμβολή του ιδίου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, και τα 

μέτρα για την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών, έχουν 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη απόδοση της νέας διαρθρωτικής παρέμβασης κατά 

την περίοδο 2000 – 2006. 

 

Το μακροοικονομικό πλαίσιο 

 

Τα δημοσιονομικά μεγέθη παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση από το 1994. Σύμφωνα με το 

αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης του 1999 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης έπεσε στο 

1.5% του ΑΕΠ το 1999 και το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης έπεσε στο 104.2% του 

ΑΕΠ. Το έλλειμμα και το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώνονταν σταθερά κατά 

την περίοδο 2000-2002, όχι μόνο λόγω της μείωσης των πληρωμών για τόκους, ως επακόλουθο 

των χαμηλότερων επιτοκίων, αλλά επίσης λόγω της περικοπής των τρεχουσών δημοσίων δαπανών, 

του εξορθολογισμού του συστήματος κοινωνικών παροχών, της επιταχυνόμενης ιδιωτικοποίησης 

των δημοσίων επιχειρήσεων (και της χρησιμοποίησης των εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις για τη 

μείωση του ακαθαρίστου χρέους), και των πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος. 

 
 
Υποδομή 
 

Στον τομέα των οδικών μεταφορών, παρά τη βελτίωση που παρουσιάστηκε κατά την περίοδο 

1990-1996, η οδική υποδομή υψηλής ποιότητας (όπως μετράται σε όρους δικτύου 

αυτοκινητοδρόμων), δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη. Με βάση το δείκτη της Ε.Ε. σταθμισμένο ως 

προς τον πληθυσμό και την εδαφική έκταση, το 1996 η ποιότητα της οδικής υποδομής σε όρους 
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αυτοκινητοδρόμων ήταν στο 31 % του μέσου όρου της Ε.Ε.15, σε σύγκριση με 9% το 1990. 

Σημαντικές είναι οι διακυμάνσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Η Αττική προσεγγίζει το 75% περίπου 

του μέσου όρου της Ε.Ε., ενώ αρκετές περιφέρειες δεν διαθέτουν αυτοκινητόδρομους. Ο 

αντίστοιχος δείκτης σε όρους συνολικού οδικού δικτύου είναι επίσης πολύ χαμηλότερος του μέσου 

όρου της Ε.Ε., (36% του μέσου όρου της Ε.Ε. το 1996), αν και οι περιφερειακές διακυμάνσεις είναι 

λιγότερο έντονες απ’ ότι οι αντίστοιχες διακυμάνσεις στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων. 

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα βέβαια, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω 

των επιταχυνόμενων ρυθμών εκτέλεσης των έργων οδοποιίας. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τη 

διαπίστωση ότι η Ελλάδα έχει ακόμα μεγάλες ελλείψεις σε έργα οδικών μεταφορών, κυρίως στην 

περιφέρεια και στις απομακρυσμένες περιοχές. Με τα κίνητρα που έχουν δοθεί όμως στις 

κατασκευαστικές εταιρίες (π.χ. συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και τους νέους τρόπους 

χρηματοδότησης προβλέπεται μέσα στο 2005 και 2006 να κηρυχθούν ανάδοχοι για σημαντικά έργα 

όπως τα τμήματα της Π.Α.Θ.Ε. (Μαλιακός- Κλειδί), την υποθαλάσσια αρτηρία κτλ, τα οποία θα 

βελτιώσουν αισθητά την υπάρχουσα κατάσταση. 

Στον τομέα των σιδηροδρόμων, το συνολικό μήκος των ανά την επικράτεια σιδηροδρομικών 

γραμμών αντιστοιχούσε το 1996 στο 47% του μέσου όρου της Ε.Ε. (και πάλι με στάθμιση ως προς 

τον πληθυσμό και την έκταση της χώρας). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό 

επηρεάζεται σημαντικά από το γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η ύπαρξη σιδηροδρομικού δικτύου, 

ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες (νησιωτικές και ορεινές περιοχές).  

Στον ενεργειακό τομέα, η Ελλάδα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Επίπεδο 

κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα ΑΕΠ (ένταση ενέργειας) που αντιστοιχεί στο 132% του μέσου 

όρου της Ε.Ε., ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας αντιστοιχεί στο 64% του μέσου όρου της 

Ε.Ε. και ο βαθμός εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια είναι της τάξεως του 87%. Σημαντικές 

διακυμάνσεις παρατηρούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Ενώ σε μέσο επίπεδο χώρας η κατά κεφαλή 

κατανάλωση ενέργειας είναι 59% το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 23% για τη Δυτ. Ελλάδα έως 

158% για τη Στερεά Ελλάδα (υπολογίζεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας είναι 

αντιπροσωπευτική της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας). 

Σχετικά με την υποδομή τηλεπικοινωνιών ένας βασικός δείκτης είναι το πλήθος τηλεφωνικών 

γραμμών, ενώ η αναλογία των γραμμών που είναι συνδεδεμένες με ψηφιακά κέντρα αποτελεί 

εύλογη ένδειξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σχετικά με την ψηφιακοποίηση, η 

Ελλάδα μέχρι το 1996 υστερούσε σημαντικά έναντι των χωρών της Ε.Ε. (ελάχιστες περιφέρειες 

είχαν πλέον του 50% ψηφιακά δίκτυα). Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί 
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σημαντικά στη χώρα μας και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) έχει κάνει αλματώδη 

βήματα. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος, το 45% του πληθυσμού συνδέεται με σταθμούς βιολογικού 

καθαρισμού των λυμάτων, ενώ η κατά κεφαλή παραγωγή απορριμμάτων στους δήμους της χώρας 

αντιστοιχεί στο 67 % του μέσου όρου της Ε.Ε. Η δυνατότητα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων 

κατά τρόπο σύμφωνο με τις Οδηγίες ΕΟΚ κυμαίνεται σήμερα στο 25%. 

Συμπερασματικά παρά τα επιτεύγματα των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, η 

Ελλάδα έχει ακόμη ανεπάρκειες σε βασικές υποδομές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διασφάλιση 

αποτελεσματικότερης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

Η παρουσίαση των αναγκών τις οποίες καλούνται να καλύψουν οι άξονες προτεραιότητας 

γίνεται κατά τρόπο επαρκή γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 

Οι διαπιστωθείσες ανάγκες είναι κυρίως: 

 η σταθερή επιδίωξη για πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας,  

 η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου ανεργίας και η βελτίωση των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης,  

 η διασφάλιση της προόδου στον τομέα του περιβάλλοντος,  

 η αντιμετώπιση των διοικητικών αδυναμιών και των προβλημάτων κυρίως διαχείρισης 

και υλοποίησης που απορρέουν από αυτές,  

 η αντιμετώπιση του ελλείμματος βασικών υποδομών  

 η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών τομέων της οικονομίας,  

 η κάλυψη της καθυστέρησης στον τομέα των καινοτομιών, και ιδίως της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,  

 η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στους τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. 

Επιπλέον, για μια ταχύτερη σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας απαιτείται 

μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η οποία θα 

εντάσσεται σε μία γενικότερη στρατηγική βασισμένη στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. Διαρθρωτικές δυσκαμψίες έχουν εμποδίσει στο παρελθόν την ανάπτυξη και με 

την είσοδο στην ΟΝΕ το ειδικό τους βάρος αυξήθηκε. Σε κρίσιμους τομείς που εντοπίσθηκαν και 

κυρίως στην αγορά εργασίας, στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, στην κοινωνική ασφάλιση, στις 

δημόσιες επιχειρήσεις και στο χρηματοοικονομικό σύστημα, τέθηκαν σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις 

και πραγματοποιήθηκε πρόοδος. Θα πρέπει όμως να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων 

αυτών. 
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Ζητήματα που είναι εξίσου καθοριστικά για την επίτευξη των στόχων της σύγκλισης και της 

αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχέδιο και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 

προσοχής, είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης, της 

δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων από την πλευρά των φορέων υλοποίησης και 

των ενδιάμεσων φορέων, αλλά και η βελτίωση των μηχανισμών χρηματοδότησης γενικότερα. Η 

κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και η συμμετοχή του τόσο στη χρηματοδότηση έργων 

υποδομής, όσο και στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των υπηρεσιών 

και του τουρισμού είναι εξ ίσου καθοριστική. 

 
3.1.2. Κίνητρα για συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
 

Σημαντικό ρόλο για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, την ταχύτερη απελευθέρωση των αγορών και την τόνωση της περιφέρειας και 

της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, μπορούν να διαδραματίσουν οι 

συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σε μια εποχή που η συμβολή των επενδύσεων στην 

αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος φθίνει, η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει το 

"κλειδί" για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας. 

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη 

απελευθέρωση ορισμένων αγορών που μέχρι σήμερα έχουν εν μέρει μόνο απελευθερωθεί, όπως 

είναι η ενέργεια και το περιβάλλον και μάλιστα υπάρχουν σήμερα αρκετές ευκαιρίες που η ιδιωτική 

πρωτοβουλία μπορεί να εκμεταλλευτεί, αλλά και η πολιτική ηγεσία χρειάζεται να αναδείξει, ώστε 

να πραγματοποιηθούν επιτυχείς συνεργασίες που θα συμβάλουν στην τόνωση των επενδύσεων του 

ιδιωτικού τομέα και κατά συνέπεια στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, τα έργα που είναι δυνατό να υλοποιηθούν αφορούν 

είτε στη δημιουργία νέων υποδομών απαραίτητων για την οικονομία, όπως για παράδειγμα η 

συμπλήρωση των βασικών οδικών αξόνων, η κατασκευή δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές, εμπορευματικών κέντρων κ.α., είτε στην αναβάθμιση και 

συμπλήρωση υφισταμένων υποδομών, όπως εγκαταστάσεων και εξοπλισμού νοσοκομείων και 

σχολείων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσεκτικός στρατηγικός σχεδιασμός των έργων που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο των στόχων του ευρύτερου αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας. 

Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες έχοντας συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία από την 

εκτέλεση και τη διαχείριση δημόσιων και συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα αναμένεται, 

με τη συνεργασία και ξένων εταιριών, να συμμετάσχουν στην υλοποίηση έργων υποδομής στο 
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εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες της Βαλκανικής μεταφέροντας την τεχνογνωσία που έχουν από 

αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών στη προσπάθεια 

τους να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα και να επιτύχουν την έγκαιρη είσοδο 

τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να προχωρήσουν σε αρκετές δημοπρατήσεις ώριμων 

τεχνικά έργων μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μία συντονισμένη 

προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου, των κατασκευαστικών εταιριών, των συμβουλευτικών 

εταιριών και των ελληνικών τραπεζών, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη αξιόλογη παρουσία στις 

χώρες αυτές, ώστε να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η σημαντική εμπειρία που διαθέτουν 

οι ελληνικές εταιρίες και οι τράπεζες, καθώς και η θετική εικόνα για τα έργα υποδομής στην 

Ελλάδα που έχει εμπεδωθεί πλέον στη συνείδηση των ξένων μετά και την επιτυχή πραγματοποίηση 

των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν τα πλέον ισχυρά εφόδια για εκείνες τις 

ελληνικές εταιρίες που θα τολμήσουν να διεκδικήσουν την υλοποίηση έργων υποδομής στο 

εξωτερικό 

 
Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή συμπράξεων 
 

Για την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού των συμπράξεων στην Ελλάδα είναι απαραίτητη η 

πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής:  

 
 Το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των επενδυτών και των τραπεζών που θα κληθούν να συνεισφέρουν ένα 

σημαντικό μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων 

 Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι αποτελεσματική και ευέλικτη και 

να βασίζεται στην αξιόλογη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα η οποία πρέπει 

να διευρυνθεί και μεταφερθεί σε περισσότερους χώρους (Υπουργεία, Τοπική 

αυτοδιοίκηση κλπ.) 

 Η διαδικασία αξιολόγησης από πλευράς Δημοσίου της υλοποίησης ενός έργου με τη 

σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της 

προστιθέμενης αξίας που θα έχει αυτή η σύμπραξη για την κοινωνία. Οι μεθοδολογίες 

και τα χρήσιμα, που υπάρχουν από άλλες χώρες για το θέμα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του θεσμικού πλαισίου 

 Οι λοιπές νομοθετικές παρεμβάσεις αναφορικά με την αναμόρφωση του πτωχευτικού 

δικαίου, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, την απλούστευση διαδικασιών για την 
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αδειοδότηση των επιχειρήσεων, και την ευελιξία στην αγορά εργασίας πρέπει να 

επιταχυνθούν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες επιχειρηματικότητας και η χώρα μας να 

είναι σε θέση να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές 

περιβάλλον. 

 
Κινητήριος μοχλός οι τράπεζες 

  

         Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό 

για την άμεση ανάπτυξη του θεσμού. Η μέχρι σήμερα εμπειρία των ελληνικών τραπεζών μπορεί να 

αξιοποιηθεί τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα αφενός για τη δημιουργία μιας 

αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας και αφετέρου για τη δόμηση και οργάνωση μιας επιτυχούς 

χρηματοδότησης. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η έκδοση ομολόγων, που θα καλύπτονται 

από τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα των έργων υποδομής, θα εμπλουτίσουν τις επιλογές 

χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα και θα οδηγήσουν στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης των 

έργων αυτών με τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, συμβάλλοντας έτσι στην 

ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα. Το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με το 

νόμο για τα ομολογιακά δάνεια και την τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι σίγουρα ένα πρώτο θετικό 

βήμα. Αυτό που απαιτείται, όμως, είναι η λήψη πρόσθετων μέτρων και η παροχή πρόσθετων 

κινήτρων για την ανάπτυξη μιας αγοράς τιτλοποίησης για υποδομές με ρευστότητα και 

εμπορευσιμότητα.  

         Το θέμα αυτό, που είναι σήμερα αντικείμενο μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε 

ίσως να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση με τη δημιουργία ενός ταμείου τιτλοποίησης για τη 

συγκέντρωση χαρτοφυλακίων δανείων για υποδομές από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, τα 

οποία στη συνέχεια να τοποθετούνται σε θεσμικούς επενδυτές. Τέλος, η χρησιμοποίηση νέων 

χρηματοοικονομικών μέσων και η συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών δεν μπορεί παρά να 

συνυπάρξει με την έντονη παρουσία οργανισμών πιστοληπτικής διαβάθμισης καθώς και 

εξειδικευμένων οργανισμών εξασφάλισης (Monoline insurance companies). Η παρουσία αυτών των 

φορέων εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις στη δόμηση των έργων και στην ισορροπημένη 

κατανομή των κινδύνων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κατ΄ επέκταση στη μεγαλύτερη 

προβολή των έργων, των φορέων υλοποίησής τους και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα στο 

εξωτερικό. 
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3.1.3. Φορολογική πολιτική των εταιριών 
 

Βασική προτεραιότητα της οικονοµικής πολιτικής είναι η εξυγίανση του φορολογικού 

συστήµατος. Σε συνδυασµό µε την αναµόρφωση του αναπτυξιακού νόµου αποβλέπει στην 

ενίσχυση των χαµηλών εισοδηµατικών τάξεων, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της 

γνώσης, των νέων τεχνολογιών και των επενδύσεων στον άνθρωπο. 

Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. 

Α) Tο καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία 

δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του K.B.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα όλων των δικαιούμενων εξόδων. 

Ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων λαμβάνονται: 

α. Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές 

από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

β. Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές 

επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης 

εισοδήματος.  

α. Τα έξοδα μισθοδοσίας εργαζομένου σε ανώνυμη εταιρία και συνδεόμενου με διοικητικό 

σύμβουλο της εταιρίας αυτής με συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο 

βαθμό εκπίπτουν μόνον εφόσον καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ή κύριας 

υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

β. Τα ποσά που καταβάλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων 

αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι τόκοι 

αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

γ. Οι τόκοι που καταβάλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους κατόχους προνομιούχων μετοχών 

αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

δ. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν την ίδια 

την ανώνυμη εταιρία. 

Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις των άνω δαπανών, αποτελεί το συνολικό καθαρό 

εισόδημα των νομικών προσώπων. 
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Όταν μεταξύ των εισοδημάτων συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή 

σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από 

τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών του νομικού 

προσώπου. 

Αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, 

διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή 

κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την 

αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 

O φόρος υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, με φορολογικό συντελεστή 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

Β) Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των εργολάβων και υπεργολάβων που 

ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, γενικώς, 

καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση μηχανολογικών και 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής:, 

α. Για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την 

εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, δήμων και 

κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα έσοδα 

λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα που πιστοποιούνται με τους οικείους λογαριασμούς 

κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία μειώνονται με τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία 

αποδίδονται. 

Επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής ή 

κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων 

ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης 

λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η 

εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία. 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασία εκτελείται 

από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου 

κοινοπραξίας ή εταιρίας. 

Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από 

εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της 

αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας. 
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β. Για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργολαβική κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών 

έργων ή οικοδομών ή την εκτέλεση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 

ιδιώτες, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η αξία του έργου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της 

χρήσης. 

γ. Για την εκτέλεση έργου χωρίς τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών, ως ακαθάριστο έσοδο 

λαμβάνεται η αξία του έργου που έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να 

υπολογιστεί η αξία των υλικών. 

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, 

εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή στα ακαθάριστα έσοδά τους ως εξής: 

α. Δέκα τοις εκατό (10%) για τα δημόσια τεχνικά έργα των περιπτώσεων α και γ της 

προηγούμενης παραγράφου 

β. Δώδεκα τοις εκατό (12%) για τα έργα της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου. 

γ. Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα ιδιωτικά έργα της περίπτωσης γ της προηγούμενης 

παραγράφου.  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον 

Κ.Β.Σ. ή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτά που ορίζονται από τον ίδιο Κώδικα, οι 

συντελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται στις πιο πάνω α, β και γ περιπτώσεις 

προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%). Επίσης, αν οι δαπάνες κατασκευής που 

εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή 

των τεχνικών έργων ή των οικοδομών βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το 

πραγματικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται 

να προσαυξήσει του συντελεστές καθαρού κέρδους που προβλέπονται στις πιο πάνω α, β και γ 

περιπτώσεις μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). 

Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ των δαπανών 

κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους κατασκευής είναι μέχρι είκοσι 

τοις εκατό (20%) του πραγματικού κόστους κατασκευής. 
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Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών ανωνύμων εταιρειών, που τηρούν 

βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε περίπτωση που τα δηλούμενα ή κατ΄ έλεγχο 

προσδιοριζόμενα κέρδη, τα οποία προέρχονται από εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του 

άρθρου αυτού, είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτώς προσδιοριζόμενων καθαρών κερδών, για τον 

υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των υπόχρεων, προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη και το 

σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού της ως άνω διαφοράς καθαρών κερδών. Το υπόλοιπο κερδών 

που απομένει και δεν φορολογήθηκε μεταφέρεται και εμφανίζεται στα βιβλία στο λογαριασμό 

"Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων". 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα νομικά πρόσωπα των 

οποίων μέλη είναι αποκλειστικά ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 

Σε περίπτωση όμως κατά την οποία, εκτός από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης συμμετέχουν και άλλα νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις, οι 

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα των κερδών που 

υπερβαίνουν τα προσδιοριζόμενα τεκμαρτά και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ποσοστά 

συμμετοχής των νομικών αυτών προσώπων ή των ατομικών επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις 

συμμετέχουσες ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 

Γ) Ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση 

ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων 

πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων. 

Αν όμως το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια ή το πραγματικό 

τίμημα το οποίο προκύπτει από άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερο από την πιο 

πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το μεγαλύτερο τίμημα. 

Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας 

των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 

α. Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που καθορίζεται στα οικεία 

πωλητήρια συμβόλαια.  
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β. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της 

πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη 

φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. 

Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον 

προσδιορισμό του ύψους αυτού, θεωρείται η ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου. Στην 

περίπτωση όμως που έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και το οριστικό συμβόλαιο 

δεν έχει συνταχθεί μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την ημέρα σύνταξης του 

συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, ως χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου θεωρείται η 

ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 2 (δύο) έτη από την ημέρα σύνταξης του 

συμβολαιογραφικού προσυμφώνου. Χρόνος απόκτησης του ακαθάριστου εσόδου, σε προσύμφωνα, 

τα οποία έχουν συνταχθεί και παρήλθε διετία χωρίς να έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο, 

θεωρείται το οικονομικό έτος 1991. 

Ως πωλήσεις θεωρούνται και αυτές που έγιναν απευθείας από τον οικοπεδούχο για 

λογαριασμό του εργολήπτη. 

Η αντικειμενική ή η πραγματική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδομών, 

διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που περιέρχονται κατά το 

χρόνο της διάλυσης στα μέλη των υπόχρεων, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο των υπόχρεων αυτών 

κατά το χρόνο της διάλυσής τους. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει με βάση τα έσοδα αυτά 

φορολογείται στο όνομα των υπόχρεων, κατά το έτος που διαλύεται η εταιρία, κοινωνία ή 

κοινοπραξία με συντελεστή : 

α. Eικοσιπέντε τοις εκατό (25%) προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, 

καθώς και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. 

β. Τριανταπέντε τοις εκατό (35%) προκειμένου για κοινοπραξίες καθώς και για αστικές 

εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς. 

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων 

οικοδομών εξευρίσκονται με τη χρήση συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στα ακαθάριστα 

έσοδά τους. 

Μεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος 
 

Η φορολογική µεταρρύθµιση, η οποία προωθείται, στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
 

 Τη μείωση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων, 

ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότερες και 

να ενισχυθεί η απασχόληση. 
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 Τη μακροχρόνια σταθερότητα και προβλεψιµότητα, ώστε να είναι εφικτός ο 

µακροπρόθεσµος σχεδιασµός από πλευράς των επιχειρήσεων. 

 Την απλότητα, ώστε να µειωθούν οι περίπλοκες διαδικασίες που δηµιουργούν 

αβεβαιότητα ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις και επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος 

λειτουργίας τους. 

 Τη διαφάνεια και την αντικειµενικότητα στον τρόπο µε τον οποίο διενεργούνται οι 

φορολογικοί έλεγχοι. 

 Την περιστολή της φοροδιαφυγής, η οποία αδικεί τους ευσυνείδητους 

φορολογούµενους. 

 
Για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος προτείνονται τα παρακάτω βασικά 

μέτρα: 
 

 Μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής φορολογίας για τις ΟΕ, ΕΕ και κοινωνίες αστικού 

δικαίου από 25% που είναι σήµερα, σε 24% το 2005, 22% το 2006 και 20% το 2007. 

 Για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, την αποφυγή προβληµάτων ρευστότητας σε 

νέες επιχειρήσεις και την προσέλκυση νέων επενδύσεων µειώνεται σταδιακά ο 

φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των ηµεδαπών ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισµών, 

δηµόσιων και δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και αλλοδαπών επιχειρήσεων από 35% 

που είναι σήµερα, σε 32% το 2005, 29% το 2006 και 25%το 2007. 

 Μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής για κοινοπραξίες και αστικές εταιρίες 

συµµετοχικές ή αφανείς από 35%, που είναι σήµερα, σε 25% το 2007. 

 Σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του νέου φορολογικού νόµου θα εκδοθεί απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στην οποία θα περιλαµβάνεται η καταγραφή 

των περιπτώσεων δαπανών που µπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων. Έτσι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των επιχειρήσεων για 

αντικειµενικοποίηση του συστήµατος αναγνώρισης των δαπανών τους, αποκατάσταση 

διαφάνειας και ενιαίας αντιµετώπισης και αποφεύγονται διενέξεις µεταξύ 

φορολογούσας αρχής και επιχειρήσεων και µειώνεται ο αριθµός των υποθέσεων που 

οδηγούνται στη δικαιοσύνη. 

 ∆ίνεται η δυνατότητα στις εµπορικές επιχειρήσεις να συµψηφίζουν τις ζηµιές τους από 

επαρκή και ακριβή βιβλία Β' κατηγορίας στα επόµενα 5 χρόνια, αντί 3 που ισχύει 

σήµερα. 



Κεφάλαιο 3ο  : Το εξωτερικό περιβάλλον του κατασκευαστικού κλάδου  
                                                                                                                                                                                                                                                

 Μειώνεται κατά 50% η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος στις νεοϊδρυόµενες 

επιχειρήσεις για τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. 

 Οι επιχειρήσεις µπορούν πλέον να υπολογίζουν για τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία 

που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αποσβέσεις µε οποιοδήποτε συντελεστή µεταξύ του 

κατώτερου και του ανώτερου, αρκεί να τον χρησιµοποιούν σταθερά µέχρι την πλήρη 

απόσβεση των στοιχείων αυτών. 

 Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων επιπλέον 

ποσοστού 50% των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας για νέα προϊόντα 

ή βελτίωση ήδη παραγοµένων. 

 Αναγνωρίζεται η έκπτωση δαπανών των επιχειρήσεων για επιµόρφωση του προσωπικού 

τους. 

 Μειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, από 50% σε 40%, η προσαύξηση του 

Μοναδιαίου Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ), όταν οι επιχειρήσεις δεν τηρούν 

τα προβλεπόµενα βιβλία ήτα τηρούµενα βιβλία τους κρίνονται ανακριβή. 

 Θεσπίζονται ειδικά πρόστιµα στις περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης ή άλλων 

παραβάσεων (εικονικά/ πλαστά τιµολόγια). 

 Καταργείται το τέλος χαρτοσήµου στα καθαρά κέρδη των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, των 

κερδοσκοπικών συνεταιρισµών, των κοινοπραξιών και των αστικών εταιριών και 

κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση. 

 
3.1.4. Απορρόφηση κονδυλίων Β’ και Γ’ κοινοτικού πλαισίου 
 

 
Οι λύσεις που προδιαγράφονται από το Σχέδιο Ανάπτυξης για την ικανοποίηση των αναγκών 

της χώρας όσον αφορά στις υποδομές και τα προγράμματα είναι ικανοποιητικές. Εν τούτοις όμως 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξειδίκευση μιας συνολικής στρατηγικής, ώστε να 
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αντιμετωπισθούν κρίσιμα ζητήματα και ιδιαίτερα το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας. 

Το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έδωσε πολύτιμες εμπειρίες και μας “υπέδειξε” την ανάγκη 

έντασης της προσπάθειας μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ποιοτικές και ποσοτικές 

απαιτήσεις τέτοιας εμβέλειας παρεμβάσεων. Όλοι πλέον γνωρίζουμε το είδος και τη φύση των 

δυσκολιών που είχε το σύστημα εφαρμογής της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Το θέμα των μηχανισμών εφαρμογής αποτέλεσε ένα μείζον ζήτημα και για τη νέα 

διαρθρωτική παρέμβαση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, κυρίως, λόγω: 

• Του αυξημένου μεγέθους και της φύσης της παρέμβασης  

• Της πολύ μεγαλύτερης απαίτησης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα  

• Του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με την Ε.Ε. 

Συμπερασματικά η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της 

διαφάνειας στη νέα αναπτυξιακή παρέμβαση, άλλα και οι αυξημένες απαιτήσεις των νέων 

κανονισμών, επέβαλλαν την υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, διαφοροποιημένου σε σχέση με αυτό του Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης. Η χώρα μας αναλαμβάνει πλέον σημαντικές ευθύνες για τη διασφάλιση της χρηστής και 

αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Το σύστημα αυτό συζητήθηκε και σχετικά πρόσφατα, στο 

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έγιναν, συμφωνήθηκε με την Ε.Ε. 

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 παρουσιάζει την αναπτυξιακή στρατηγική και τις 

προτεραιότητες στις οποίες θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια 33,83 δις Ευρώ, εκ των οποίων τα 

22,70 δις Ευρώ προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων ύψους 

10,73 δις Ευρώ είναι επίσης μια σημαντική διάσταση του σχεδιασμού που έγινε στο πλαίσιο του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. Στους παραπάνω πόρους δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

πόροι που θα προέλθουν τόσο από το Ταμείο Συνοχής, όσο και από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, 

που ανεβάζουν το συνολικό ύψος της παρέμβασης κατά τη προγραμματική περίοδο 2000-2006 σε 

52,4 δις Ευρώ.  

Η συνέχιση και μεγαλύτερη ενίσχυση των πολιτικών για την πραγματική σύγκλιση, την 

περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι ο βασικός στόχος του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. 

Οι στόχοι – προτεραιότητες του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 εστιάζονται σε 

επενδύσεις στο φυσικό, ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, που μπορούν να συμβάλουν 

περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εμβάθυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα.  
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Οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, μέσω κυρίως της μείωσης του κόστους συναλλαγών, 

δημιουργούν τις άμεσες προϋποθέσεις για καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Κεντρικής 

Ευρώπης και των Βαλκανίων, για περισσότερες ευκαιρίες στον εγχώριο ανταγωνισμό και το 

εμπόριο, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διασυνδέσεων 

μέσω της μείωσης φαινομένων συμφόρησης, ειδικά στους βασικούς μεταφορικούς διαδρόμους και 

στις αστικές περιοχές.  

Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στις επενδύσεις σε άλλες 

υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πόρων, όπως για παράδειγμα στους τομείς διαχείρισης των υδάτων και των 

αποβλήτων. 

 
3.2. Οικονομική ανάλυση 
 
3.2.1. Οικονομική κατάσταση στη χώρα 

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση διαπιστώνει για την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (2005) η έρευνα οικονομικής 

συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 4,4% μετά 

από 5 μήνες συνεχούς πτώσης, ενώ θετικά είναι τα μηνύματα και οι προσδοκίες από τους κλάδους 

της Βιομηχανίας, των Κατασκευών, του Τουρισμού και του λιανεμπορίου. Το θετικό κλίμα στην 

οικονομία δεν αγγίζει όμως τους καταναλωτές που βλέπουν την οικονομική τους κατάσταση να 

επιδεινώνεται μέσα στον επόμενο χρόνο.  

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ τους δυο μήνες (Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο) ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην Ευρωπαϊκή 

΄Ένωση των 25, παρά τις μεγάλες αβεβαιότητες που επικρατούσαν την περίοδο αυτή για τις τιμές 

του πετρελαίου. Είναι εξάλλου σημαντικό ότι η βελτίωση του δείκτη είχε ευρεία βάση και 

αντανακλά ανάλογες ανοδικές τάσεις στους περισσότερους τομείς που διεξάγονται. έρευνες 

Οικονομικής Συγκυρίας. Στη Βιομηχανία η βελτίωση στηρίχθηκε κυρίως στις πιο αισιόδοξες 

προβλέψεις για την παραγωγή. Στις Κατασκευές υπήρξε αισθητή άνοδος του δείκτη, ο οποίος 

επηρεάσθηκε θετικά από τις ισχυρότερες προβλέψεις ανόδου της απασχόλησης. Στις Υπηρεσίες ο 

δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών παρέμεινε αμετάβλητος σωρευτικά τους δυο τελευταίους 

μήνες, καθώς οι προοπτικές των επιχειρηματιών παρέμειναν διστακτικές. Στο Λιανικό Εμπόριο, 

μετά από 7 μήνες συνεχών μειώσεων καταγράφεται ανάκαμψη του δείκτη επιχειρηματικών 

προσδοκιών, τροφοδοτούμενους από πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά και ο σχετικός δείκτης παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα των 
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προηγούμενων 5 μηνών. Επισημαίνεται ότι η βελτίωση του κλίματος ήταν εμφανής στα 

μεγαλύτερα κράτη-μέλη, όπου παρουσιάσθηκαν και οι μεγαλύτερες αυξήσεις του Δείκτη 

Οικονομικού Κλίματος. 

Ευρωζώνη:  

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος παρουσίασε σημαντική βελτίωση και στην Ευρωζώνη, ενώ 

ανάλογες ήταν και οι εξελίξεις στους επιμέρους τομείς. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική 

βελτίωση του κλίματος στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες και στις κατασκευές, ενώ στο λιανικό 

εμπόριο καταγράφεται οριακή χειροτέρευση. Τέλος, και στην Ευρωζώνη η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών διατηρείται αμετάβλητη στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών. Σε οκτώ από το 

σύνολο των κρατών μελών της Ευρωζώνης καταγράφεται αύξηση του Δείκτη Οικονομικού 

κλίματος. Ουσιαστική ήταν η άνοδος στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ολλανδία. 

Αντίθετα στις Ιρλανδία Φιλανδία και Λουξεμβούργο καταγράφεται χειροτέρευση του κλίματος.  

Κατασκευές  

Το Σεπτέμβριο του 2005 ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές σημείωσε 

άνοδο στις 69,3 μονάδες έναντι 65,7 μονάδων τον Ιούλιο. Η άνοδος οφείλεται αποκλειστικά στον 

περιορισμό των αρνητικών προβλέψεων για την απασχόληση, αν και το ποσοστό αυτών που 

αναμένουν μείωση  του αριθμού των εργαζομένων παραμένει υψηλό. Δυσμενέστερες είναι οι 

εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το επίπεδο του προγράμματος εργασιών, στάση η οποία 

ενισχύεται περαιτέρω από την εκτίμηση ότι μειώνονται οι μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας 

σε 14,8 (16,5 τον Ιούλιο).  

Στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την κατασκευαστική δραστηριότητα 

εμφανίζεται αύξηση, έναντι των προηγούμενων μηνών, του ποσοστού των επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας (43%) ενώ ακολουθεί η ανεπάρκεια ζήτησης (23%). Μειωμένο έναντι του Ιουλίου, 

είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ανεπάρκειας 

χρηματοδότησης (19%), παραμένοντας ωστόσο κοντά στο μέσο όρο της περιόδου από την αρχή 

του έτους. Τέλος μόλις το 14%, τιμή οριακά ανώτερη του Ιουλίου (10%) δηλώνει ότι η 

κατασκευαστική δραστηριότητα διεξάγεται απρόσκοπτα.  

Οι εξελίξεις στους κλάδους του κατασκευαστικού τομέα ήταν οι ακόλουθες: Στο σύνολο των 

Ιδιωτικών Κατασκευών, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι κατασκευές κατοικιών, η 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων εμφανίζει στασιμότητα στα επίπεδα του Ιουλίου. Τα προς 
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εκτέλεση έργα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά οι προβλέψεις για την απασχόληση είναι 

θετικές..  

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα, το μεγαλύτερο 

ποσοστό επιχειρήσεων αναφέρει ότι παρεμποδίζεται από τη χαμηλή ζήτηση (37%), ενώ το 35% 

λειτουργεί απρόσκοπτα. Δυσμενές παραμένει το κλίμα στον κλάδο των Δημοσίων Έργων. Η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων κρίνει ότι οι εργασίες το τρίμηνο που έληξε, σε σχέση με το 

προηγούμενο, ήταν μειωμένες (56%). Παράλληλα, παρατηρείται διεύρυνση του ποσοστού των 

επιχειρήσεων που θεωρούν το πρόγραμμα των εργασιών τους κάτω του κανονικού. Τα στοιχεία 

αυτά συνηγορούν στην πτώση των μηνών εξασφαλισμένης παραγωγής σε 17,5 έναντι 19,2 τον 

Ιούλιο.  

Τέλος οι προβλέψεις για την απασχόληση διατηρούνται αρνητικές, αν και περιορίζεται το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένει μείωση του προσωπικού. Σημαντικότερο εμπόδιο στην 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων αποτελούν παράγοντες που αφορούν προβλήματα 

γραφειοκρατίας και θεσμικού πλαισίου. Ακολουθούν η ανεπάρκεια χρηματοδότησης και η χαμηλή 

ζήτηση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που κρίνουν ότι η δραστηριότητα τους διεξάγεται 

απρόσκοπτα είναι αμελητέο.(ΙΟΒΕ 20/10/2005). 

Υπό το βάρος συνολικών υποχρεώσεων 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 2,1 δισ. 

αφορούν τις βραχυπρόθεσμες, «στενάζει» ο κατασκευαστικός κλάδος στην αρχή μιας δύσκολης 

περιόδου.  

Όμως, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση της οικογενείας 

Μπόμπολα, εκ των μετόχων της Ακτωρ από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, οι αναλυτές εκτιμούν 

πως δρομολογούνται εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο.  

Η Ακτωρ εκτιμούν οι ίδιες πηγές θα μπει ξανά στο «παιχνίδι» των έργων οδηγώντας 

ενδεχομένως σε αναδιάταξη δυνάμεων στο χώρο των μικρότερων εταιρειών. Είναι χαρακτηριστικό 

πως η αρχική αντίδραση των αναλυτών ήταν θετική, καθώς εκτιμούν πως θα παραμείνουν 3-4 

ισχυροί όμιλοι, που θα αναλάβουν την «πίτα» των έργων.  

Προς το παρόν, πάντως, η κερδοφορία μειώνεται αισθητά, το περιθώριο λειτουργικού 

κέρδους υποχωρεί στο 6,2%, οι δημοπρατήσεις έργων προκηρύσσονται με το... σταγονόμετρο, οι 

οφειλές αποπληρώνονται ύστερα από τουλάχιστον οκτώ μήνες, οι τράπεζες κλείνουν τη στρόφιγγα 

χρηματοδότησης ή εξυπηρέτησης εταιρικών και προσωπικών δανείων.  

Όπως σημειώνουν παράγοντες του κλάδου, το πρόβλημα αυτή την περίοδο συνίσταται κυρίως 

σε τρεις παραμέτρους:  

• Τον βραδύτατο και ιδιαίτερα χαμηλό ρυθμό δημοπράτησης νέων κατασκευών.  
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• Την καθυστέρηση αποπληρωμής έργων, τα οποία έχουν παραδοθεί εδώ και πέντε - έξι 

μήνες.  

• Την πολιτική των τραπεζών να κηρύξουν στο «κόκκινο» συνολικότερα τον κλάδο, 

δυσχεραίνοντας τη χρηματοδότηση ακόμη και ισχυρών ομίλων με ικανοποιητικό δείκτη 

φερεγγυότητας. Η τρίτη παράμετρος αποτελεί σε αυτή τη φάση την πλέον καθοριστική 

για την επιβίωση του κλάδου, καθώς οι όροι χρηματοδότησης που θέτουν πλέον οι 

τράπεζες δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην αγορά.  

 

Αναφέρεται ενδεικτικά πως σε μία περίοδο που οι εισπράξεις κυμαίνονται σε μηδενικό 

επίπεδο οι τράπεζες προχωρούν σε αύξηση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης ακόμη και υγιών 

ομίλων.  

Το παράδοξο είναι πως τους τελευταίους έξι μήνες, με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 

υπουργείου Οικονομίας, τα ενταγμένα έργα ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (οδικοί άξονες, λιμένες 

και αστική ανάπτυξη) παρέμεναν στάσιμα σε προϋπολογισμό 5,8 δισ. ευρώ. Η υστέρηση που 

παρατηρείται στην προκήρυξη έργων σε συνδυασμό με τον υψηλότατο βαθμό εξάρτησης του 

κλάδου από τις δημόσιες κατασκευές αποτυπώνεται εν μέρει στην κατακόρυφη μείωση του 

ανεκτέλεστου υπολοίπου.  

Ανεκτέλεστο  

Με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου, φαίνεται πως το συνολικό ανεκτέλεστο για τις εισηγμένες 

από χρήση σε χρήση έχει μειωθεί κατά 20%, στα περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς μάλιστα 

να υπολογίζεται η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο, οπότε και 

μηδενίστηκαν οι δημοπρατήσεις. Το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο αποτυπώνεται 

εύγλωττα και στη χρηματιστηριακή πορεία του κλαδικού δείκτη και όλων ανεξαιρέτως των 

μετοχών. Το ανησυχητικό είναι πως για μία στις δύο εισηγμένες τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν για 

την κάλυψη των υποχρεώσεών τους, ειδικότερα των βραχυπρόθεσμων, ενώ για τις μισές ο κύκλος 

εργασιών εμφανίζει μείωση μέχρι και 23%.(16/01/2005, ΙΟΒΕ). 

3.2.2. Αποκλιμάκωση επιτοκίων στεγαστικών δανείων – Αυξημένες επενδύσεις σε ακίνητα 
 

Τα στεγαστικά δάνεια ποτέ δεν ήταν φθηνότερα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας. 

Ωστόσο και οι τιμές των ακινήτων δεν ήταν ποτέ ακριβότερες, καθώς η πτώση των επιτοκίων των 
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στεγαστικών δανείων την τελευταία διετία συνοδεύθηκε από μια σημαντική άνοδο των τιμών των 

ακινήτων, η οποία υπολογίζεται ότι ξεπερνά κατά μέσον όρο σε ετήσια βάση το 20%.  

Η μείωση των στεγαστικών επιτοκίων των τραπεζών οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για 

ακίνητα, με αποτέλεσμα την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα η μείωση 

των καταναλωτικών δανείων θα ευνοήσει την αγορά πάγιων και καταναλωτικών αγαθών, θα 

αναθερμάνει τη ζήτηση και η κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων.  

Γενικότερα, η αναζωπύρωση της οικονομικής δραστηριότητας και των επενδύσεων 

αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν τον κύριο μοχλό 

ανάπτυξης της κτηματαγοράς και η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους των χορηγητικών 

προγραμμάτων των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των επιτοκίων, έχει άμεση επίπτωση 

στην αγορά ακινήτων και στη συμπεριφορά των ενδιαφερόμενων αγοραστών.  

Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών το 2004  διαμορφώθηκε περί το 26,5%, ενώ οι 

εκτιμήσεις αναφέρουν ότι και το 2005 τα ποσά που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες κινήθηκαν με 

ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 30%. «Φρένο» στους ρυθμούς χορήγησης στεγαστικών δανείων 

«βλέπουν» τα τραπεζικά στελέχη για το 2006 και μετά, καθώς η εφαρμογή των νέων φορολογικών 

μέτρων, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους 

δανειολήπτες. Και τα λιγότερα δάνεια μεταφράζονται αυτόματα σε μειωμένη ζήτηση, πιέζοντας 

ακόμα περισσότερο τις τιμές των ακινήτων.  

Όπως εκτιμούν στελέχη τμημάτων στεγαστικής πίστης των μεγαλύτερων ελληνικών 

τραπεζών, οι ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 30%, με τους οποίους «τρέχουν» φέτος τα 

στεγαστικά δάνεια, δεν πρόκειται να επαναληφθούν το 2006. Μάλιστα, για το πρώτο τρίμηνο του 

έτους, και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην κτηματαγορά, αναμένουν κάθετη πτώση στις 

αιτήσεις χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων.  

H αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25 της μονάδας, στην οποία προχώρησε η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι μόνο αυξάνει το κόστος για τους υπάρχοντες δανειολήπτες, 

αλλά και επηρεάζει την ψυχολογία των υποψήφιων αγοραστών. Και αυτό, γιατί σηματοδοτεί την 

αρχή ενός νέου κύκλου ανόδου στα επιτόκια δανεισμού, ο οποίος είναι άγνωστο πού θα 

σταματήσει. Ωστόσο, τα μέτρα που προανήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση τόσο για αγορά κατοικιών όσο και για έκδοση 

οικοδομικών αδειών προκειμένου τα ακίνητα που θα πωληθούν το 2006 ή το 2007 να μην 

επιβαρυνθούν με ΦΠΑ, αλλά με μειωμένο φόρο μεταβίβασης. Εκτιμάται ότι εφόσον εισαχθεί ο 

ΦΠΑ την 1.1.2006 είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5% στο τελικό 
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κόστος απόκτησης κατοικίας, αλλά μετά το πρώτο τρίμηνο του 2006 η αγορά θα ισορροπήσει. 

Οσον αφορά τα επιτόκια, αυτά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα όλο το 2005. 

 

3.2.3. Φορολόγηση ακινήτων - Αύξηση αντικειμενικών αξιών 
 
 

Με ποσοστό 15% θα προσαυξάνονται οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα καταρτίσει 

σύντομα το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να υπολογίζεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

κατά την αγορά νεόδμητων οικοδομών με άδεια κατασκευής μετά την 1η Ιανουαρίου 2006. Στην 

απόφαση αυτή φαίνεται να καταλήγει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζοντας τον 

μαθηματικό τύπο από τον οποίο θα προκύπτει η αξία πάνω στην οποία θα επιβληθεί ο νέος φόρος. 

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι από τις αρχές του νέου έτους θα ισχύσουν νέες αυξημένες 

αντικειμενικές αξίες οι οποίες θα είναι ενιαίες για όλα τα ακίνητα και θα επιβαρύνουν ανάλογα τις 

μεταβιβάσεις, τις γονικές παροχές, τις κληρονομικές και διάφορους άλλους φόρους και τέλη όπως 

είναι ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κτλ.. 

Μάλιστα το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά ότι και εφέτος θα υπάρξουν πρόσθετα έσοδα 

από μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές, έκδοση νέων οικοδομικών αδειών κτλ. καθώς, 

όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η εξαγγελία για άνοδο των αντικειμενικών αξιών φέρνει την 

αγορά «μπροστά».  

H επικείμενη επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα από 1.1.2006 και η αναμενόμενη αύξηση των 

αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των αγοραίων θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των 

ακινήτων, υποστηρίζουν στελέχη εταιρειών του κλάδου real estate. Ωστόσο, όπως τονίζουν 

παράγοντες της κτηματαγοράς, το υπάρχον απόθεμα ακινήτων μπορεί να καλύψει την αυξημένη 

ζήτηση που θα προκύψει ως το τέλος του έτους, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θα σπεύσουν να 

αγοράσουν κατοικία πριν από την έλευση των νέων αυξημένων αντικειμενικών τιμών για να 

γλιτώσουν φόρους.  

Ωστόσο, οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες τελευταία φορά 

αναπροσαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2001, υπολείπονται σημαντικά  έναντι των εμπορικών τιμών 

και μάλιστα αυτό παρατηρείται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις λεγόμενες φθηνές ζώνες των δήμων 

και των κοινοτήτων και λιγότερο στις ακριβές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 

αγοραίες τιμές είναι διπλάσιες των αντικειμενικών, πράγμα που σημαίνει ότι από το νέο έτος η 

αναπροσαρμογή-αύξηση των τιμών ζώνης θα είναι σημαντική με ανάλογες συνέπειες στην τσέπη 

των εκατομμυρίων ιδιοκτητών και ενδιαφερόμενων αγοραστών ακινήτων.  
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Βέβαια, όποια και αν είναι η φορολογική ελάφρυνση που θα προκύψει από τις εξαγγελθείσες 

μειώσεις των συντελεστών φορολογίας των ακινήτων, αυτή θα εξανεμισθεί με την αύξηση των 

αντικειμενικών αξιών. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές δεν χρειάζεται να σπεύσουν εντός του 

2005 να αγοράσουν σπίτι και να μην περιμένουν το 2006, καθώς εκτιμάται ότι έστω και αν οι τιμές 

των ακινήτων παραμείνουν σταθερές (είναι και το πιθανότερο σενάριο) η φορολογία θα αυξηθεί 

σημαντικά. (Το Βήμα 23/01/2005) 

Σήμερα η κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά νεόδμητων κατοικιών, 

συγκρατημένη ζήτηση, σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές, κάμψη της οικοδομικής 

δραστηριότητας, περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του ρυθμού χορήγησης των 

στεγαστικών δανείων, ανησυχία για πιθανή αύξηση επιτοκίων και αναμονή για τις φορολογικές 

αλλαγές που σκοπεύει να θεσπίσει η κυβέρνηση και οι οποίες θα εφαρμοσθούν με το νέο έτος.  

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι 

κατασκευαστές έχουν μειώσει σημαντικά τον ρυθμό ανοικοδόμησης κατά το 2004, καθώς πρώτα 

επιδίωκαν να πωλήσουν τα ακίνητα που κατασκεύασαν τα προηγούμενα χρόνια και μετά να 

αναπτύξουν καινούργιες κατοικίες. Παράλληλα, εντός του 2005 οι ανεγέρσεις ακινήτων με τη 

μέθοδο της αντιπαροχής παρουσίασαν αύξηση καθώς πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι εκτίμησαν ότι η 

επιβολή του ΦΠΑ στην αντιπαροχή θα την κάνει ασύμφορη από 1.1.2006.  

Οι τιμές πώλησης των κατοικιών κινούνται σταθεροποιητικά στις περισσότερες περιοχές, 

ωστόσο η μόνη περίπτωση να υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις στην κτηματαγορά είναι αν οι 

εξελίξεις στους μακροοικονομικούς δείκτες της οικονομίας είναι δραματικές, δηλαδή αν αυξηθούν 

υπέρμετρα τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων (άνω των 4 ποσοστιαίων μονάδων) και μειωθεί 

αισθητά το εισόδημα. Αν συμβεί όμως κάτι τέτοιο, αυτό θα επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία και 

η κτηματαγορά θα είναι απλώς μία παρανυχίδα του προβλήματος. Πάντως, στην περίπτωση που τα 

επιτόκια διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα με κάποιες μικρές αυξομειώσεις, τότε δεν προβλέπεται 

να υπάρξει πρόβλημα στον κλάδο της αγοράς ακινήτων.  
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3.2.4. Προϋπολογισμός κράτους - Μείωση δημοσίων έργων 
 

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του Προϋπολογισμού του κράτους 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 
A. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
01  ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  3.526.847,62  0,00% 
03  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  144.807.504,98  0,18% 

23  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  52.538.979.384,42  64,70% 

09  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  365.774.008,45  0,45% 

11  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  4.278.653.174,95  5,27% 

07  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  3.057.620.687,90  3,77% 

35  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  310.201.033,82  0,38% 

31  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  143.179.828,56  0,18% 

19  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  5.176.099.366,52  6,37% 

33  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  6.259.104.573,82  7,71% 

15  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  3.820.240.156,58  4,70% 

29  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  780.080.075,69  0,96% 

17  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  476.846.400,94  0,59% 

21  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  293.545.186,20  0,36% 

39  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  436.418.683,67  0,54% 

43  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  1.998.908.827,80  2,46% 

41  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  965.159.632,87  1,19% 

47  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  117.461.081,37  0,14% 

25  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  16.334.094,97  0,02% 

27  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  24.765.489,84  0,03% 

 Σύνολο:  81.207.706.040,97  100,00% 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 
B. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΟΣΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 527.213.179,07 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 7.598.913,70 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 98.542.078,51 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 969.681.525,37 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 586.893.443,47 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.448.206.346,14 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 636.509.723,43 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 360.749.035,12 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 147.632.830,77 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 351.705.041,79 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 72.154.149,19 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  1.111.721.913,54 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 747.583.005,53 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 142.927.988,46 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 23.643.492,70 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5.449.565,47 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 14.485.000,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  17.479.453,16 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 116.984.529,10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  174.460.230,11 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  50.394.738,67 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  55.232.590,68 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  73.944.447,60 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  31.530.251,30 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  59.793.084,82 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  61.826.838,50 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  157.689.812,54 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  71.461.419,33 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  46.855.885,36 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  43.585.422,60 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  167.452.068,96 

Σύνολο: 9.381.388.004,99 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
820  Ειδικά έργα  343.321.290,00 14,02% 
825  Ολυμπιακά έργα  573.611.063,00 23,43% 
850  Εγγειοβελτιωτικά έργα  62.337.365,00 2,55% 
880  Συγκοινωνίες (πλην σιδηροδρόμων)  1.180.319.144,00 48,21% 
930 Οικισμός -Περιβάλλον 81.567.060,00 3,33% 
950  Ύδρευση -Αποχέτευση  87.745.435,00 3,58% 
960  Δημ. Διοίκηση  4.313.670,00 0,18% 
995  Διάφορα  114.991.358,00 4,70% 

Σύνολο:  2.448.206.346,14 100,00% 
 
 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ο ν ο μ α σ ί α 2006 Ποσοστό 2004 Πληρωμές Ποσοστό 

Υπουργεία 7.100.000.000,00 100,00% 8.270.176.685,42 100,00% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 951.000.000,00 13,39% 969.681.525,37 11,73% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 13.000.000,00 0,18% 7.598.913,70 0,09% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 49.000.000,00 0,69% 98.542.078,51 1,19% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 195.000.000,00 2,75% 147.632.830,77 1,79% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 30.000.000,00 0,42% 72.154.149,19 0,87% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 805.000.000,00 11,34% 636.509.723,43 7,70% 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 343.000.000,00 4,83% 1.111.721.913,54 13,44% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 785.000.000,00 11,06% 527.213.179,07 6,37% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 15.000.000,00 0,21% 14.485.000,00 0,18% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 19.000.000,00 0,27% 17.479.453,16 0,21% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 574.000.000,00 8,08% 351.705.041,79 4,25% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 2.009.000.000,00 28,30% 2.448.206.346,14 29,60% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 456.000.000,00 6,42% 360.749.035,12 4,36% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 381.000.000,00 5,37% 586.893.443,47 7,10% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 307.000.000,00 4,32% 747.583.005,53 9,04% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 45.000.000,00 0,63% 23.643.492,70 0,29% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 45.000.000,00 0,63% 142.927.988,46 1,73% 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 75.000.000,00 1,06% 0,00% 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3.000.000,00 0,04% 5.449.565,47 0,07% 

Περιφέρειες 1.300.000.000,00 100,00% 1.111.211.319,57 100,00% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 80.000.000,00 6,15% 116.984.529,10 10,53% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 251.000.000,00 19,31% 174.460.230,11 15,70% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 76.000.000,00 5,85% 50.394.738,67 4,54% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 79.000.000,00 6,08% 55.232.590,68 4,97% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 101.000.000,00 7,77% 73.944.447,60 6,65% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 57.000.000,00 4,38% 31.530.251,30 2,84% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 93.000.000,00 7,15% 59.793.084,82 5,38% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 91.000.000,00 7,00% 61.826.838,50 5,56% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 133.000.000,00 10,23% 157.689.812,54 14,19% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 89.000.000,00 6,85% 71.461.419,33 6,43% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 56.000.000,00 4,31% 46.855.885,36 4,22% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 56.000.000,00 4,31% 43.585.422,60 3,92% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 138.000.000,00 10,62% 167.452.068,96 15,07% 

Σύνολο : 8.400.000.000,00  9.381.388.004,99  

 

 

Από τη μελέτη των παραπάνω πινάκων προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα : 
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

Διάγραμμα 3.1 

Από τις πιστώσεις που δόθηκαν το έτος του 

2004, το μεγαλύτερο μέρος σε ποσοστό 48% 

επενδύθηκε σε έργα υποδομής (συγκοινωνίες), 

ενώ ποσοστό 23% επενδύθηκε για τα τελευταία 

Ολυμπιακά έργα. 

Η μείωση της δαπάνης για δημόσια έργα είναι 

σε πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 27,53%. 

 

Παρατηρούμε μια μείωση της τάξης του 10,46% στο προβλεπόμενο ποσό που πρόκειται να 

εκταμιευθεί από τα ταμία του κράτους για δημόσιες επενδύσεις. Για τις επενδύσεις των υπουργείων 

προβλέπεται μια μείωση της τάξης του 14%, ενώ για τις περιφέρειες προβλέπεται αύξηση της τάξης 

του 17%. 

Στα προβλεπόμενα ποσά του προϋπολογισμού του 2006 παρατηρούμε ότι η περιφέρεια 

Αττικής έχει μια μεγαλύτερη μείωση του ποσού, της τάξης του 16% (133 εκ € αντί 158 εκ €), 

καθώς και η περιφέρεια Κρήτης σε ποσοστό 18% (138 εκ € αντί 167,5 εκ €). Αντίθετα η περιφέρεια 

Μακεδονίας παρουσιάζει μια αύξηση του ποσού της τάξης του 19% (407 εκ € αντί 342 εκ €). 

 

3.2.5. Τιμή πετρελαίου 

 

Η παρατεταμένη και υψηλού βαθμού αστάθεια των τιμών του πετρελαίου θα επιβραδύνουν 

τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και θα προκαλέσουν αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία. Ο 

Ροντρίγκο Ράτο, επικεφαλής της Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ΔΝΤ , δήλωσε ότι η παγκόσμια 

ανάπτυξη, το τρέχον έτος, θα παραμείνει συμπαγής στο 4,3%, αλλά ο κόσμος θα εισπράξει ένα 

σκληρό πλήγμα, λόγω του πετρελαίου και άλλων ρωγμών του συστήματος. 

Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών κάνουν έκκληση για προσανατολισμό σε πολιτικές που 

χαρακτηρίζονται από συνοχή, σε έναν κόσμο αυξανόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

εμπορίου, όπου οι υψηλές τιμές πετρελαίου και ο προστατευτισμός απειλούν την ανάπτυξη και την 

ευημερία. 

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών συμφώνησαν 

για την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών και την επιτάχυνση των ρυθμών διαδικασίας για 

διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονται για να διατηρήσουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 

διαρκή και περισσότερο σταθερή. 
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Η συνολική άνοδος των τιμών του πετρελαίου την τελευταία διετία ταυτίζεται, σε 

πραγματικές τιμές, με τις μεγάλες κρίσεις που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες.  

Η παγκόσμια οικονομία έχει υποστεί σοκ από την πορεία των τιμών του πετρελαίου, και 

μάλιστα η κρίση δεν έχει κλείσει τον κύκλο της. 

Σύμφωνα με τα μοντέλα του ΔΝΤ(Διεθνούς νομισματικού ταμείου), μία αύξηση 10 δολ. το 

βαρέλι στις τιμές πετρελαίου θα μπορούσε να κοστίσει 3/5 της ποσοστιαίας μονάδας της 

παγκόσμιας ανάπτυξης τον επόμενο χρόνο. Έτσι, η αύξηση των 30 δολ. το βαρέλι τον προηγούμενο 

χρόνο θα έπρεπε να έχει μειώσει την παγκόσμια ανάπτυξη σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Κάτι 

τέτοιο δεν συνέβη. Άλλωστε, όλα αυτά τα επιχειρήματα στηρίζονται στις προηγούμενες 

πετρελαϊκές κρίσεις, όταν η κύρια αιτία των υψηλότερων τιμών ήταν η διατάραξη στη διάθεση 

πετρελαίου: το εμπάργκο του ΟΠΕΚ το 1973-74, η ιρανική επανάσταση το 1979, η εισβολή του 

Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990. Στον αντίποδα των απόψεων ΟΟΣΑ και ΔΝΤ, ιδιαίτερη απήχηση έχουν 

ερμηνείες οι οποίες απορρίπτουν τον όρο «κρίση» από την ανάλυση των εξελίξεων, προτάσσοντας 

δομικού χαρακτήρα επιχειρήματα. 

 

Τα σενάρια για αύξηση των τιμών 

 

Σύμφωνα με τον Economist, οι επιπτώσεις στην αγορά αργού ενδέχεται να μην είναι 

σημαντικές και αυτό διότι οι παγκόσμιες αγορές είχαν ήδη σωρεύσει μεγάλα αποθέματα πριν από 

την έλευση του τυφώνα. Από το άλλο μέρος, είναι μάλλον νωρίς για να αξιολογηθούν οι πλήρεις 

οικονομικές επιπτώσεις της φυσικής καταστροφής που έπληξε τα νότια παράλια των ΗΠΑ. Έτσι, 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση των δομικών συστατικών της ανόδου των τιμών του 

πετρελαίου. 

Οι σημερινές τιμές του πετρελαίου θυμίζουν έντονα τα επίπεδα τιμών που είχαν διαμορφωθεί 

κατά τις προηγούμενες περιόδους 1973-74, 1978-80 και 1989-90, στις οποίες παρατηρήθηκε 

παγκόσμια ύφεση και άνοδος του πληθωρισμού. Σήμερα, όμως, η τάση αύξησης του παγκόσμιου 

ΑΕΠ διατηρείται και ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ποιοι είναι, επομένως, οι λόγοι 

για τους οποίους η παγκόσμια οικονομία δείχνει να είναι σε θέση να «αντέξει» το πετρελαϊκό 

«σοκ»; 

Υπάρχουν πολλές δημοφιλείς εξηγήσεις μεταξύ των αναλυτών. Η πιο απλή είναι ότι, αν και 

το τελευταίο ράλι αυξήσεων των τιμών έχει οδηγήσει σε επίπεδα που θυμίζουν εκείνα του 

παρελθόντος, η διαδικασία ήταν σταδιακή. Ενώ το 1979 η τιμή του πετρελαίου διπλασιάστηκε 

μέσα σε έξι μήνες, αυτή τη φορά χρειάστηκαν 18 μήνες, περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά και 
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οι επιχειρήσεις είχαν τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα η 

επίπτωση στο κλίμα εμπιστοσύνης, στα οικονομικά μεγέθη τους και εντέλει στην οικονομική 

δραστηριότητα να είναι μικρότερη. Αν και λογική, είναι απίθανο η εξήγηση αυτή να ερμηνεύει 

πλήρως το φαινόμενο. Οι οδυνηρές συνέπειες των τιμών του πετρελαίου είναι δεδομένες για όλους 

τους καταναλωτές, είτε αυτοί ζουν στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη. 

Μία άλλη ευρέως διατυπωμένη εξήγηση προτάσσει το επιχείρημα ότι σε σταθερές τιμές, το 

πετρέλαιο δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Αυτό έχει μία δόση αληθείας, διότι σε αποπληθωρισμένες 

τιμές, η τιμή του βαρελιού θα έπρεπε να έχει φτάσει περίπου τα 90 δολ. ώστε να ξεπεράσει το 

επίπεδο του 1980. Αλλά αυτό δεν ενέχει καμία αισιοδοξία, διότι, με την ίδια μέτρηση, η 

πραγματική τιμή είναι ήδη πάνω από τα κορυφαία επίπεδα του 1974 και του 1990, τα οποία στο 

παρελθόν αποδείχθηκαν αρκετά για να φέρουν την ύφεση. Και βέβαια, ο υπολογισμός των 

πραγματικών τιμών εξαρτάται από τον αποπληθωριστή που χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του Economist, αν χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αμερικανικών τιμών παραγωγού, οι 

πραγματικές τιμές πετρελαίου είναι ήδη κοντά στο υψηλό επίπεδο του 1980. Ομως, για μία 

οικονομία που εισάγει πετρέλαιο, ο πλέον σχετικός αποπληθωριστής είναι οι τιμές εξαγωγών, διότι 

είναι το εμπόριο όπου το ακριβότερο πετρέλαιο προκαλεί τα κυριότερα προβλήματα. Σε σχέση με 

τις παγκόσμιες τιμές εξαγωγών, οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά 

σημείο τους. 

Ένα επιχείρημα που προτάσσεται από τους πιο αισιόδοξους αναλυτές είναι ότι η σύγχρονη 

οικονομία κινείται πλέον περισσότερο με τη δύναμη της γνώσης και των μικροτσίπ, παρά με το 

πετρέλαιο. Οι ανεπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν το μισό πετρέλαιο για την παραγωγή ενός 

δολαρίου ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) σε σχέση με τα μέσα του 1970, λόγω των βελτιώσεων στις 

μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, της στροφής προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας και της 

γενικότερης μετάβασης από τη βιομηχανία προς τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι μια δεδομένη 

αύξηση στις τιμές πετρελαίου προκαλεί μικρότερη επίπτωση στην οικονομία. Όμως, ενώ οι 

πλούσιες χώρες έχουν μειώσει κατά πολύ την εξάρτηση του ΑΕΠ τους από το πετρέλαιο, αρκετές 

αναδυόμενες οικονομίες είναι ακόμη μεγάλοι καταναλωτές πετρελαίου. Μερικές ασιατικές 

οικονομίες, όπως η Ινδία και η Νότιος Κορέα χρησιμοποιούν περισσότερο πετρέλαιο για κάθε 

δολάριο ΑΕΠ σήμερα, απ' όσο χρησιμοποιούσαν τη δεκαετία 1970. 

Επιπλέον, ακόμη και αν οι ΗΠΑ καταναλώνουν σήμερα λιγότερο πετρέλαιο (σε σχέση με το 

παραγόμενο ΑΕΠ) συγκριτικά με εκείνο που απαιτούνταν πριν από 30 χρόνια· συγχρόνως, 

παράγουν λιγότερες ποσότητες. Έτσι, οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου παραμένουν σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ (μόλις κάτω του 2%). Σημειωτέον ότι η επίπτωση από την 
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αύξηση των τιμών πετρελαίου στο ΑΕΠ εξαρτάται από τις καθαρές εισαγωγές και όχι από την 

κατανάλωση, και αυτό διότι οι παραγωγοί πετρελαίου κερδίζουν όταν οι τιμές αυξάνονται. 

 

Πόσο θα αντέξει η παγκόσμια οικονομία; 
 

Οι παλαιοί κανόνες που στηρίζονται στις διαταράξεις της προσφοράς δεν επαρκούν για να 

εξηγήσουν τις αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από αυξημένη ζήτηση. Αν οι τιμές του 

πετρελαίου αυξηθούν λόγω μειωμένης προσφοράς, αναμφίβολα θα προκαλέσουν πτώση στην 

αύξηση του ΑΕΠ. Εντούτοις, αν οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου αντικατοπτρίζουν ισχυρή ζήτηση, 

τότε αποτελούν σύμπτωμα υγιούς παγκόσμιας ανάπτυξης. Θα είναι επομένως και λιγότερο 

επώδυνες. 

Βέβαια, αν οι τιμές αυξάνονται λόγω μεγάλης ζήτησης, είναι πιθανό να παραμείνουν σε 

υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, η αύξηση 

στις τιμές, ως αποτέλεσμα προσωρινών διαταραχών στην παραγωγή, προκάλεσε μείωση της 

κατανάλωσης πετρελαίου, έτσι ώστε, όταν η προσφορά επέστρεψε στα κανονικά επίπεδα, οι τιμές 

μειώθηκαν. Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει σήμερα. 

 
3.3. Κοινωνική ανάλυση 
 
3.3.1. Ανάγκη πραγματοποίησης δημοσίων έργων υποδομής 
 

Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που σημειώνεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι 

φυσικό ότι δε θα έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο των κατασκευών και έργων υποδομής. 

Καθώς μπαίνουμε στην εποχή της ταχύτητας, της πληροφορίας και της τεχνολογίας, οι προκλήσεις, 

οι κίνδυνοι αλλά και οι ευκαιρίες πληθαίνουν. Καλείται λοιπόν η πολιτεία να αντιμετωπίσει τον 

διεθνή ανταγωνισμό που αναπτύσσεται, και κυριότερα να περιορίσει τα τεράστια προβλήματα των 

μεταφορών, της ανεργίας, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών ανισοτήτων, με τις αναπτυξιακές 

και κοινωνικές παρενέργειές τους. Είναι ανάγκη επομένως να υλοποιηθούν από την πολιτεία 

σημαντικά έργα και παρεμβάσεις. 

Οι γρήγοροι ρυθμοί της εποχής μας, η αλλαγή του τρόπου ζωής και οι νέες ανάγκες των 

ανθρώπων έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία έργων που θα συμβαδίζουν με το 

σύγχρονο τρόπο ζωής. Για παράδειγμα μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα το Μετρό, τα μεγάλα 

πάρκινγκ, ο εκσυγχρονισμός των μέσων μεταφοράς, οι υποδομές για τραμ ή τρόλεϊ είναι ζωτικής 

σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Επίσης η σύνδεση του οδικού δικτύου με τις 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας είναι αναγκαία για την επικοινωνία με το υπόλοιπο της 
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ενδοχώρας, καθώς και η αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου (Εγνατία Οδός, Ιόνια 

Οδός, βελτίωση Π.ΑΘ.Ε., Έργα Εργοσε κτλ) θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στην ταχύτητα και 

στην άνεση των μεταφορών. 

 

 
 

Το ανάγλυφο της Ελλάδας μέσα στα σύνορα, όπως αυτά έχουν ιστορικά και πολιτικά 

διαμορφωθεί είναι προνόμιο και μειονέκτημα. Οι μεταφορές είναι ακριβές και η υποδομή κοστίζει. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σημαντικό μέρος της σχετικής δαπάνης. Η εκτέλεση και 

ολοκλήρωση των έργων υποδομής καθιστά προσιτές αναξιοποίητες και υποβαθμισμένες κοινωνικά 

και οικονομικά μεγάλες περιοχές και προορισμούς στην Ελλάδα. 

Αναμφίβολα η θέση της Ελλάδας στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και η γειτνίαση της 

με την Ασία σε συνδυασμό με ένα αναβαθμισμένο δίκτυο μεταφορών θα της προσδώσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη διέλευση μεταφορικών 

φορτίων κάθε μορφής από την Ελλάδα, εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και τη 

λήψη δυναμικών επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η αστάθεια που διέκρινε για δεκαετίες τη 

Βαλκανική, τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί με πολεμικές συγκρούσεις που είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις για τη Βόρεια Ελλάδα, την τοπική οικονομία και τις επενδύσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη Βαλκανική ενδοχώρα. Βέβαια από την άλλη μεριά χώρες όπως η ΠΓΔΜ, η 

Βουλγαρία, η Ρουμανία και άλλες πρώην ανατολικές χώρες αποτελούν συνάμα μία σημαντική 
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ευκαιρία για επενδύσεις των κατασκευαστικών εταιριών εκεί και αυτό γιατί οι χώρες αυτές είναι 

αναπτυσσόμενες και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έργα υποδομής Ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης 

των Βαλκανίων και το Σύμφωνο Σταθερότητας μπορούν να δώσουν τα κίνητρα στις ελληνικές 

κατασκευαστικές να επενδύσουν εκεί. 

 

3.3.2. Μεταολυμπιακή περίοδος 

 

Είναι αντιληπτό ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την εξάντληση των κοινοτικών 

κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ αναμένεται να υπάρξει κάμψη στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο. Για 

την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος αρκετές τεχνικές έχουν ήδη αρχίσει να στρέφονται και 

σε άλλες δραστηριότητες, όπως το real estate, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες, τα έργα πρασίνου 

και περιβάλλοντος, καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε χώρες του εξωτερικού.  

Συγκεκριμένα, η αγορά, η εκμίσθωση, η κατασκευή και διαχείριση ακινήτων, αρχίζει να 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των τεχνικών εταιρειών, αρκετές εκ των οποίων έχουν συστήσει 

θυγατρικές επιχειρήσεις για το σκοπό αυτό. Η αγορά των ακινήτων παρουσιάζει σημαντική 

ζήτηση, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους 

συγκεκριμένους τομείς.  

 

3.3.3. Βαλκάνια , Μέση Ανατολή και πρώην ανατολικές χώρες : μια ευκαιρία για επένδυση 

 

 

 

Ζωτικός χώρος επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων έχει αποδειχθεί η χερσόνησος της 

Βαλκανικής (η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) καθώς πολλές από τις ελληνικές 
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επιχειρήσεις θεωρούν φυσικό επακόλουθο την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση στις αγορές 

αυτές για δύο βασικούς λόγους: τη γεωγραφική γειτνίαση, αλλά και -κυρίως- τις αναπτυξιακές τους 

προοπτικές. 

Χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Αλβανία, η 

Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία και η Βοσνία- Ερζεγοβίνη 

αρχίζουν σταδιακά να προσαρμόζονται με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις επιταγές μιας ανοιχτής 

οικονομίας. 

Oι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών των γειτονικών χωρών, οι αθρόες εισροές 

ξένων κεφαλαίων, η σταδιακή απελευθέρωση των αγορών, η σταθεροποίηση του πολιτικού 

περιβάλλοντος και η άμβλυνση των εθνικιστικών παθών δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα 

γεμάτη ευκαιρίες και προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν όλα 

τα απαραίτητα εφόδια για να πρωταγωνιστήσουν: κεφάλαια, εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο 

δυναμικό, υψηλή τεχνογνωσία. 

Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε ελληνικές άμεσες επενδύσεις στην περιοχή, που ξεπέρασαν 

τα 10 δισ. δολάρια σε λιγότερο από μία δεκαετία. Το ποσό αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στον υπ' 

αριθμόν ένα επενδυτή σε Αλβανία, Βουλγαρία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας και ανάμεσα στους τρεις πρώτους στη Ρουμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής. 

Η επέκταση στις χώρες αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, 

μεγαλύτερα μεγέθη και πολλές νέες ευκαιρίες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τόσο μεγάλες 

πολυεθνικές όσο και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 

επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ευοίωνες προοπτικές των οικονομιών της περιοχής, 

αποτελεί τη μεγάλη «προίκα» των τεχνικών εταιρειών, προσφέροντας νέες και σημαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες. Η τάση και μόνον σύγκλισης των οικονομιών αυτών με τις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης θα οδηγήσει σε ευκαιρίες και σε οικονομικά μεγέθη σημαντικά μεγαλύτερα 

των υφισταμένων. 

Τα νέα ισχυρά σχήματα που έχουν δημιουργηθεί δε θα μπορούσαν να συντηρηθούν με την 

εκτέλεση έργων μόνο στην ελληνική επικράτεια και για το σκοπό αυτό έχουν ήδη επεκταθεί σε 

χώρες του εξωτερικού με τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε 

χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η έλλειψη βασικής υποδομής που 

παρατηρείται στις χώρες αυτές τις καθιστά ελκυστικές για τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες, οι 

οποίες έχουν τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής γειτνίασης και της υψηλής τεχνογνωσίας, ενώ 

παράλληλα τους παρέχεται η δυνατότητα για απασχόληση 
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3.4. Τεχνολογική ανάλυση 

 
3.4.1. Η εξέλιξη στην τεχνολογία οδηγεί στη μείωση του χρόνου περάτωσης και στη βελτίωση 

της ποιότητας των έργων 

 

Η ανάγκη για ασφάλεια και η πρόκληση για ανάπτυξη -αρχικά με την έννοια της υπερνίκησης 

των φυσικών δυνάμεων οι οποίες ξεπερνούσαν τον άνθρωπο- έδωσαν σε αυτόν δύναμη και 

έμπνευση, ώστε να διανύσει μια διαδρομή ιλιγγιώδη σε ταχύτητα και σε επιτεύξεις: μέσα σε πέντε 

χιλιετίες έφτασε σε σημείο να δημιουργήσει κατασκευές ορατές από το φεγγάρι (Σινικό Τείχος, 

Πυραμίδες Γκίζας), να υψώσει ουρανοξύστες πάνω από τα σύννεφα (Εμπάιαρ Στέιτ Μπίλντινγκ, 

Γουόρλντ Τρέιντ Σέντερ, δίδυμοι πύργοι Κουάλα Λουμπούρ), να διανοίξει σήραγγες μήκους 

δεκάδων χιλιομέτρων κάτω από επιβλητικές οροσειρές (Άλπεις) και θάλασσες (Μάγχη). Κατάφερε 

να κόψει στη μέση μια ήπειρο (διώρυγα Παναμά), να γεφυρώσει ασύλληπτες αποστάσεις με 

αρτηρίες διακίνησης ανθρώπων και αγαθών (διηπειρωτικός σιδηρόδρομος, ρωμαϊκά υδραγωγεία, 

γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ, πετρελαιαγωγός Αλάσκας), να ανεγείρει χώρους λατρείας υποβλητικούς 

σε βαθμό δέους (Αγία Σοφία, Καθεδρικός Παναγίας των Παρισίων, Ταζ Μαχάλ). 

 

 
 

Η εξελικτική αυτή διαδρομή ασφαλώς δεν υπήρξε ανώδυνη, αλλά κατακτημένη σε κάθε βήμα 

της. Από τα βασικά πράγματα που έπρεπε να μάθει ο άνθρωπος στη διάρκεια της εποποιίας των 
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κατασκευών του ήταν να επιλέγει και να αξιοποιεί τις πρώτες ύλες που του παρείχε το φυσικό 

περιβάλλον. Τα πρώτα δομικά υλικά ήταν τα πλέον προφανή και αυτά που μπορούσαν με 

αμεσότητα να αποκτηθούν: πέτρα, ξύλο, λάσπη, τούβλα. Αργότερα εμφανίστηκαν διάφορα ορυκτά 

πετρώματα (μάρμαρο, πωρόλιθοι κ.λπ.), ενώ πολύ πρόσφατα, λίγο μετά τη Βιομηχανική 

Επανάσταση, εξελίχθηκε μια σειρά από προϊόντα χημικής κατεργασίας (τσιμέντο, χάλυβας), που 

υπερτερούσαν κατά πολύ σε χαρακτηριστικά όπως η αντοχή στην παραλαβή δυνάμεων, η 

ευπλαστότητα και η ευκολία στη μεταφορά. Τα εξελιγμένα αυτά υλικά επέδρασαν καταλυτικά στην 

υλοποίηση μιας πολύ μεγάλης σειράς από υπερκατασκευές κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. 

Επιστήμες όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική και η αντοχή των υλικών προήχθησαν με την 

εξέλιξη των μεγάλων κατασκευών, στη σύλληψη και στην υλοποίηση των οποίων έπαιξαν και 

παίζουν θεμελιώδη ρόλο, ενώ είναι φανερό ότι σημαντική ώθηση έχουν επίσης δώσει η οξυδέρκεια, 

η γόνιμη φαντασία και η διάθεση για νεωτερισμούς από την πλευρά των μηχανικών. Η ανάγκη για 

πρόοδο των κατασκευών αποδείχθηκε καταλύτης για τα άλματα τεχνογνωσίας και εφευρέσεις. 

Στη σημερινή κατάληξη της ίδιας πορείας τα έργα συλλαμβάνονται και υλοποιούνται, έτσι 

ώστε να υπηρετούν τον άνθρωπο, να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής του, να κάνουν την εργασία 

του πιο παραγωγική, να βοηθούν στην καλύτερη εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου του. Μέσα 

από το πρίσμα αυτό, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, τα μεγάλα έργα αποδεικνύονται πανίσχυρο 

εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας, για να εξασφαλίσει αυτό που ανέκαθεν επιθυμούσε: 

ασφάλεια και ανάπτυξη. 

Οι κατασκευές θεωρούνταν πάντα ένα σύμβολο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

προόδου, καθώς υποδηλώνει αισιοδοξία και πίστη στο μέλλον. Κι αυτό γιατί κάθε οικονομική 

πρόοδος οδηγεί στην επιθυμία του ανθρώπου για βελτίωση της ποιότητας ζωής του και συνεπώς 

στην επιθυμία για επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Σκοπός της κατασκευαστικής βιομηχανίας είναι η πραγματοποίηση όλων αυτών των 

επιθυμιών και η πραγμάτωση των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων που θέτει η οικοδομική 

δραστηριότητα. Σήμερα οι απαιτήσεις αυτές, περισσότερο από ποτέ είναι συνυφασμένες με το 

κόστος και την ασφάλεια. Το κόστος αφορά στις προσιτές τιμές, ιδιαίτερα σε κοινωνίες, όπου 

υπάρχει ακόμη μεγάλη ανάγκη σε κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, πόσιμο νερό, και γενικότερα σε 

έργα υποδομής. Ασφάλεια όσον αφορά στην προστασία του ανθρώπου από φυσικές καταστροφές, 

όπως είναι οι σεισμοί, τυφώνες, πλημμύρες, καύσωνες ή δριμύ ψύχος. 

Η σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών είναι σήμερα σε θέση να ικανοποιεί αυτές τις 

απαιτήσεις. Η πρόοδος στην τεχνολογία των κατασκευών δεν προσφέρει μόνο στους Μηχανικούς 

πολλές και ποικίλες κατασκευαστικές λύσεις, αλλά επίσης συμβάλλει στην ορθολογικοποίηση και 
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τη μείωση του κατασκευαστικού κόστους και συγχρόνως στη βελτίωση της ασφάλειας των 

κατασκευών. 

 

Σε αυτό συνέβαλε και το μπετόν, το οποίο αποδείχτηκε ίσως το σημαντικότερο δομικό υλικό 

του 20ου αιώνα. Με τα αξιόλογα πλεονεκτήματα του, όπως την αντοχή στη φωτιά, τη μεγάλη 

διάρκεια ζωής, την ηχομόνωση, τη δυνατότητα ποικιλομορφίας του (π.χ σε αντισεισμικές 

κατασκευές), θα αποτελεί και στο μέλλον ένα από τα κύρια συστατικά των έργων. Οι αρχιτέκτονες 

και όλοι οι κατασκευαστές φέρουν τεράστια ευθύνη για την ποιότητα, την αισθητική, την 

ομοιομορφία με το περιβάλλον, την ασφάλεια και το κόστος. Οι κατασκευές υψηλής ποιότητας 

συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλο και περισσότερους ανθρώπους. 

 

 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον κλάδο των 

κατασκευών. Η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων, όπως π.χ. τα πληροφοριακά συστήματα, η χρήση 

του Internet, ο αυτοματισμός προσδίδουν στην εταιρία που τα υιοθετεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην μείωση του προσωπικού, 

στην εξοικονόμηση χρόνου, στην ελαχιστοποίηση  των λαθών και αναμφίβολα στη μείωση του 

κόστους. 
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Πέρα από το κόστος και την ασφάλεια των κατασκευών, η τεχνολογία βοήθησε και βοηθάει 

στην υλοποίηση των κατασκευών σε μικρότερους χρόνους και στη βελτίωση της ποιότητας των 

έργων.  

Τα άλματα που έχει πραγματοποιήσει η τεχνολογία, έχουν βοηθήσει όλες τις δραστηριότητες 

που αποτελούν τη Δομική Οικονομία : 

 Δομικές εταιρίες (δημόσιων και ιδιωτικών έργων) 

 Τεχνικά γραφεία μελετών – επίβλεψης 

 Δομικές επιχειρήσεις κατασκευής και οικονομικής εκμετάλλευσης έργων , κυρίως 

οικοδομικών. 

 Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών 

o Παραγωγή Α’ υλών μέχρι και την μεταποίησή τους σε έτοιμα δομικά υλικά 

o Παραγωγή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων 

 Βιομηχανία κατασκευής δομικών μηχανών και εργαλείων 

 Βιομηχανία προϊόντων συμπλήρωσης και εξοπλισμού 

 Εμπόριο δομικών υλικών, δομικών μηχανών και λοιπών προϊόντων συμπλήρωσης και 

εξοπλισμού. 

Η κατασκευή μηχανημάτων εργοταξίου με μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, μηχανημάτων εξειδικευμένων εργασιών, μηχανημάτων παραγωγής στη 

βιομηχανία με μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγή ποιοτικώς καλύτερων προϊόντων, η δημιουργία 

της βιομηχανίας παραγωγής προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων, η κατασκευή ειδικών 

ξυλοτύπων και μεταλλοτύπων, η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η παγκοσμιοποίηση με το 

διεθνές εμπόριο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας άμεσα, είναι μερικά αποτελέσματα 

της τεχνολογίας, τα οποία βοηθούν τη σύγχρονη δόμηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
 
Θεσμικό πλαίσιο-Νομοσχέδια 
 
 
4.1.  Νόμος 2940/2001 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις 

του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» 

 

Ο νόμος 2940/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ επέφερε σημαντικές ανακατατάξεις στον 

κατασκευαστικό κλάδο, καθώς προκάλεσε μία σειρά συγχωνεύσεων μεταξύ των εταιριών, για τη 

δημιουργία νέων ισχυρών οχημάτων. 

Συγκεκριμένα, ο Ν.2940/2001 ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου 2001, καθιέρωσε ένα 

νέο τρόπο εγγραφής των εταιριών στο Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) ο οποίος 

απαιτούσε επανάκριση των επιχειρήσεων για τη νέα κατάταξη σε κατηγορία και τάξη. Σκοπός του 

ήταν η μείωση του αριθμού των κατασκευαστικών εταιριών ανά τάξη (μέσω συγχωνεύσεων ή/ και 

εξαγορών) και η ταυτόχρονη ισχυροποίηση των νέων εταιρικών σχημάτων ώστε να έχουν την 

ικανότητα να εκτελέσουν τα μεγάλα ολυμπιακά έργα, τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και 

να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Αντιμετωπίζεται το θέμα των συνεχών διακυμάνσεων της τιμής της ασφάλτου σε σχέση με 

την καταβαλλόμενη αποζημίωση στους αναδόχους δημοσίων έργων. Ειδικότερα με τη διάταξη 

αυτή, από το τρίτο τρίμηνο του 1999 και εφεξής, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος της 

πληρωμής και της αναθεώρησης της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών, όταν σε αυτή 

περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. 

Υπάρχει αλλαγή ως προς την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

οικονομικής προσφοράς από συγκεκριμένα πρόσωπα που ο νόμος ορίζει, ανάλογα με τη νομική 

μορφή της επιχείρησης ή κοινοπραξίας. 

Η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής της επιχείρησης 

στο ΜΕΕΠ στις δημοπρατήσεις έργων κάτω του ορίου εφαρμογής του ΠΔ-334/00 (ΦΕΚ-

279/Α/00), δηλαδή κάτω των 5000000 ΕUROS. Σημειώνεται ότι μέχρι την 6-10-01 ως πρωτότυπη 

βεβαίωση θεωρείται η υπάρχουσα πρωτότυπη βεβαίωση και όχι τυχόν αντίγραφα αυτής. Μετά την 

ημερομηνία αυτή η πρωτότυπη βεβαίωση θα πρέπει να έχει τη σήμανση και επικύρωση από την 

αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου της ΓΓΔΕ, θα επιστρέφεται δε στην επιχείρηση μετά την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η διαδικασία 

ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου καθυστερήσει πέραν των δέκα (10) 

ημερών, τότε είναι δυνατή η επιστροφή της πρωτότυπης βεβαίωσης, εφόσον ζητηθεί με αίτηση του 

διαγωνιζόμενου. 
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4.2.  Νόμος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες 

διατάξεις» 

 

Στις 28.9.2004 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ νέος 

νόμος για τις αναθέσεις των δημοσίων έργων: «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων 

έργων και συναφείς διατάξεις».  

Η ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική 

επιχείρηση ή κοινοπραξία η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η ανοιχτή δημοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη δημοπρασία με προεπιλογή 

διεξάγονται ημέρα Δευτέρα ή Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ.. αν 

για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα, 

διενεργείται σε άλλη ημερομηνία που προσδιορίζεται επίσης στη διακήρυξη 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών 

προσφορών, καθώς και των τεχνικών, στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά το νόμο η υποβολή 

τους, γίνεται ταυτόχρονα. Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία 

γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, 

το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας. 

Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 

του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και το ύψος της ανέρχεται 

γενικό σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 

Σε κάθε διακήρυξη ορίζεται υποχρεωτικό ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης 

παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες 

μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα 

έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μία (1) μονάδα για κάθε μονάδα 

έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για κάθε 

μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό 

(35%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 
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επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσα με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 

σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι 

τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης υπεργολαβίας, προϋπόθεση της, κατά τις κείμενες 

διατάξεις, έγκρισής της είναι να διατηρεί ο ανάδοχος του έργου ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα 

τοις εκατό (70%) του ποσού της σύμβασης. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνονται 

ενιαία τιμολόγια εργασιών, ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την 

προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσής τους, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων 

προσφοράς για όλα τα συστήματα υποβολής προσφοράς, καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που 

χρησιμοποιούνται κατά τις δημοπρασίες των έργων. Τα τιμολόγια, καθώς και τα πρότυπα, μετά την 

έγκρισή τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα. 

 

4.3. Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» 
 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού "Δημόσιοι Φορείς" νοούνται οι ακόλουθοι:  

(α) το Δημόσιο, 

(β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 

(γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

(δ) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει 

στους ανωτέρω υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται 

στην παρούσα περίπτωση.  

Οι ανωτέρω Δημόσιοι Φορείς μπορούν σε τομείς της αρμοδιότητας τους να συνάπτουν 

έγγραφες συμβάσεις συνεργασίας από επαχθή αιτία ("Συμβάσεις Σύμπραξης") με νομικά πρόσωπα 

του ιδιωτικού τομέα ("Ιδιωτικοί Φορείς") για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών 

("Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα" ή "Συμπράξεις"). 

Στις Συμβάσεις Σύμπραξης ή τα Παρεπόμενα Σύμφωνα των παραγράφων 2 και 3, οι Ιδιωτικοί 

Φορείς συμβάλλονται μέσω ανωνύμων εταιρειών ειδικού σκοπού που συνιστώνται από αυτούς 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Σύμπραξης ("Εταιρεία Ειδικού Σκοπού") που 

εδρεύουν στην Ελλάδα και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 

Οι Συμπράξεις μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 
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(α) έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα των Δημόσιων Φορέων με βάση διάταξη νόμου ή σύμβαση ή το καταστατικό 

τους, 

(β) προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ 

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

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

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

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

(γ) προβλέπουν ότι η χρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, της κατασκευής των έργων ή της 

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

(δ) το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου 

της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς συνυπολογισμό 

του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

Η ανάθεση των Συμβάσεων από το Δημόσιο Φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή γίνεται 

είτε με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς είτε με το κριτήριο 

της χαμηλότερης τιμής. Όταν η ανάθεση γίνεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη Προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιτρέπει την υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών. 

Οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή την παροχή 

υπηρεσιών στα πλαίσια Συμπράξεων, φέρουν την ευθύνη και τον κίνδυνο της χρηματοδότησης που 

απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους από τις σχετικές Συμβάσεις 

Σύμπραξης ή και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα, οφείλουν δε να προσκομίζουν στους Δημόσιους Φορείς 

στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που επαρκεί για την 

εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από αυτές σύμφωνα με τη σχετική 

Προκήρυξη. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει ιδίως: 

(α) τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, 

(β) τα κεφάλαια που εξασφαλίζει η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με οποιαδήποτε μορφή 

δανείου ή πίστωσης και ιδίως με δάνεια, ομολογίες και τιτλοποίηση μελλοντικών ή υφιστάμενων 

απαιτήσεων, 

(γ) τις αναγκαίες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις που απαιτούνται για παροχή των υπό (α) και 

(β) ανωτέρω κεφαλαίων ή πιστώσεων, 

(δ) τους πόρους από την εκμετάλλευση του αντικειμένου της Σύμπραξης κατά την 

κατασκευαστική περίοδο. 
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Στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που υπάγονται 

στο νόμο αυτόν, μπορούν να συμμετέχουν και οι Δημόσιοι Φορείς. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να 

είναι σε χρήμα ή σε είδος. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να έχει τη μορφή ανταλλαγμάτων 

όπως ενδεικτικά είναι η παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση (εν όλω ή εν μέρει), η παραχώρηση 

εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων και η εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης έργων. Στις 

περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα που παρέχονται στην Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού δεν μπορεί να εκτείνονται και στο διάστημα που ακολουθεί μετά τη λήξη της Σύμβασης 

Σύμπραξης. Οι Δημόσιοι Φορείς επιτρέπεται να συμμετέχουν και στην εκμετάλλευση του 

αντικειμένου της Σύμπραξης. 

Η έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, 

λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων ή και την παροχή των υπηρεσιών που έχουν 

ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

 

4.4.  Νόμος 3414/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και την 

κατοχύρωση της πολυφωνίας και της αντικειμενικής και με ίσους όρους ενημέρωσης. 

Με τον όρο δημόσια σύμβαση εννοούμε τις συμβάσεις εκτέλεσης έργου, την προμήθεια, την 

παροχή υπηρεσιών ή μελετών που συνάπτονται μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου και του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 €) 

ευρώ, καθώς επίσης και οι συμβάσεις  των οποίων το οικονομικό τους αντικείμενο αντάλλαγμα 

είναι κατώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 €) ευρώ, αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, 

προσθήκη ή επέκταση ή συμπλήρωση ανατιθεμένου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει 

το ποσό αυτό, ανεξαρτήτως εάν το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα συνεπάγεται ή όχι 

δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή 

Με τον όρο Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης εννοούμε την με οποιαδήποτε νομική μορφή 

οντότητα ή επιχείρηση, ανεξαρτήτως του κοινωφελούς ή μη σκοπού της, η λειτουργία της οποίας 

υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους και έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη : 

a) Την έκδοση ή εκτύπωση ή διανομή εφημερίδων ή περιοδικών, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εντύπων που περιέχουν ύλη, πολιτικού ή οικονομικού 
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χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέμονται, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

b) Την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση τηλεοπτικού σταθμού ή την εκπομπή 

ή μετάδοση τηλεοπτικού σήματος, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, όπως είναι η 

ελεύθερη λήψη, καλωδιακή, συνδρομητική, δορυφορική, ψηφιακή, ενσύρματη ή 

ασύρματη 

c) Την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού ή εκπομπής 

ραδιοφωνικού σήματος, με οποιαδήποτε μορφή 

d) Την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, 

εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. 

 

Βασικός μέτοχος είναι ο μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος με οποιονδήποτε τρόπο 

μπορεί να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνουν αρμόδια όργανα ή στελέχη της 

επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. 

Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή 

του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 

ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού 

στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. Σε περίπτωση που βασικός μέτοχος ή 

εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη 

οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νομικού αυτού προσώπου. 

Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η ίδια 

απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης 

και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του 

ασυμβιβάστου. Απαγορεύεται, επίσης, η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις, των οποίων 

οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι 

επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή 

τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι 

δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει εάν συντρέχει σε επιχείρηση που 

συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής 

και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την 

ολοκλήρωση εκτέλεσης της. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων 
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και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και 

προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές. 

 

4.5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Εκτός των κύριων νόμων που περιγράφονται παραπάνω, τη νομοθεσία των δημοσίων έργων 

συμπληρώνει μια σειρά Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, όπως 

αναφέρονται παρακάτω : 

 
Νόμοι 

 
Ν.1418/84 (Α’ 23) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

Ν.2229/94 (Α΄138) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» 

Ν.2522/97 (Α΄178) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 

ΕΟΚ» 

Ν.3060/02 (Α΄242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» (άρθρο 3 – 

προσυμβατικός έλεγχος των συμπληρωματικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο) 

Ν.3074/02 (Α΄296) Άρθρο 12 «Δημοσίευση διακήρυξης για απευθείας ανάθεση των ΟΤΑ». 

Ν.3316/05 (Α΄42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

 
Προεδρικά Διατάγματα 
 

Π.Δ. 472/85 (Α΄168) «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ & ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 

την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84». Τα περισσότερα άρθρα του έχουν ήδη 

καταργηθεί. 

Π.Δ. 609/85 (Α΄ ) «Κατασκευή δημοσίων έργων» . Ακολουθεί σειρά προεδρικών 

διαταγμάτων που έχουν τροποποιήσει εν μέρει το παρόν βασικό π.δ., με τελευταίο το π.δ. 218/99. 

Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγματος έχουν τροποποιηθεί ρητά ή 

σιωπηρά από μεταγενέστερες διατάξεις νόμων. 

 
Υπουργικές Αποφάσεις 
 

Υ.Α. αρ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 (Β΄170) « Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής 

δημοσίων έργων  (ΜΕΕΠ και ΜΕΚ) και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
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Η ανωτέρω απόφαση έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, ιδίως ως προς τα όρια προϋπολογισμού 

των έργων, με κυριότερη την απόφαση αρ. Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12-1994 (Β΄953). 

Σημειώνεται επίσης ότι πολλά από τα άρθρα της καταργήθηκαν σιωπηρώς από το ν. 2940/01 

ο οποίος ρύθμισε τα θέματα αυτά. 

΄Ηδη και κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 2940/01 εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 

Δ17α/03/44/ΦΝ312/20-8-01 (Β΄1114) «Επιτροπή μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», 

αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (Β΄1314) «Διαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ – Λειτουργία της 

Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθμ. Δ17α/10/54/ΦΝ430/17-10-01 (Β΄1418) 

«Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός 

ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν αυτές να αναλαμβάνουν», οι οποίες κατ΄ ουσία 

αποτελούν τροποποιήσεις της ανωτέρω απόφασης. 

Δ17α/08/78/ΦΝ357-3-11-95 (Β΄941) «Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο 

αρχικό συμβατικό ποσό στα μεγάλα έργα» 

Δ17α/07/45/ΦΝ380/27-5-96 (Β΄409) «Καθορισμός ποσού απροβλέπτων ως ποσοστού στο 

αρχικό συμβατικό ποσό για μικρά έργα» 

433/19-9-00 (Β΄1176) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου 

έργου» 

ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14-5-01 (Β΄686) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων 

στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής 

σε κάθε δημόσιο έργο»  

Δ17α/02/59/ΦΝ430/8-8-02 (Β΄1081) «Επανακαθορισμός ορίου προϋπολογισμού έργων των 

επιχειρήσεων Α1 και Α2 τάξης ΜΕΕΠ» 

Δ17α/01/13/ΦΝ430/27-2-02 (Β΄267) «Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας και υπεργολαβίας». 

Δ17α/08/35/ΦΝ430/8-4-03 (Β΄469) «Επανακαθορισμός ορίων προϋπολογισμού έργων τα 

οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ».  

Δ15/οικ/10128/2-6-03 (Β΄882) «Ενημερότητα πτυχίου – Έκδοση βεβαιώσεων ανεκτέλεστου 

και καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες». 

Δ17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1581) «Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του 

οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στις 

κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου».  
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Δ17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1581) «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων 

έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς».  

Δ17α/01/93/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1556) «Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών 

δημοπράτησης δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου».  

Δ17α/03/136/ΦΝ437/29-12-04 (Β΄1939) «Έγκριση ενιαίου τιμολογίου εργασιών της 

κατηγορίας Οικοδομικών έργων και 1η βελτίωση των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών 

στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων». 

Δ17α/07/14/ΦΝ437/7-2-05 (Β΄182) «Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου 

είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των 

Οικοδομικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές».  

Δ17α/04/15/ΦΝ437/8-2-05 (Β΄205) «Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα ενιαία 

τιμολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  
 
Η σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στη διαμόρφωση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
 
5.1. Δομή και διάρθρωση ανθρώπινου δυναμικού στις τεχνικές εταιρίες και σημερινή 
κατάσταση  
 

Η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο το έτος 1997 ανερχόταν σε 249.000 άτομα. Το 

έτος 2003 αυξήθηκε σε 325.000 άτομα. Το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου αυτού αντιπροσώπευε 

το 7,8 % της συνολικής απασχόλησης στην εθνική οικονομία. Υπάρχει θετική συσχέτιση των 

μεγεθών της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο και του κατασκευαστικού προϊόντος. Αυτό 

το στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό της εθνικής οικονομίας: η 

οικονομική μεγέθυνση συνδυάζεται με μηδενική αύξηση του επιπέδου της απασχόλησης ή και με 

μείωση του αριθμού των απασχολούμενων. Ο κατασκευαστικός κλάδος, παραδοσιακά και διεθνώς, 

είναι κλάδος έντασης εργασίας. 

Την βαρύτητα του κλάδου στην εθνική οικονομία αναδεικνύουν τα τελευταία αρνητικά 

δεδομένα. 65.000 απολύσεις έχουν ακολουθήσει το πάγωμα, από το 2003 και για ενάμιση χρόνο, 

της ανάθεσης έργων, της μη υπογραφής συμβάσεων, της αναστολής πληρωμών. Η κατακόρυφη 

πτώση της αντίστοιχης επιχειρηματικής αισιοδοξίας, το ότι οι μήνες εξασφαλισμένης 

δραστηριότητας με βάση τις εργασίες που υπάρχουν προς εκτέλεση εκτιμούνται στους 9 ½ δεν 

υποδηλώνουν τίποτα περισσότερο από το ότι προϋπόθεση για να λυθούν τα προβλήματα στο 

κύκλωμα των δημοσίων έργων είναι να υπάρχουν έργα. 

 
5.1.1. Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απασχολούμενου προσωπικού 
 

Στο παρελθόν ο κλάδος απορροφούσε μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού με χαμηλό 

επίπεδο κατάρτισης από τα κατώτατα στρώματα εκπαίδευσης καθώς και ανειδίκευτους μετανάστες 

πρόθυμους να εργαστούν με αμοιβές κατώτερες από τις προβλεπόμενες στις συλλογικές συμβάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρχίσει και διαφοροποιείται αφού οι ανάγκες των έργων και οι 

αυξημένες ποιοτικές απαιτήσεις έχουν οδηγήσει τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις σε επενδυτικές 

δαπάνες εκσυγχρονισμού. 

Η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών εκσυγχρονισμού με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό 

απαιτεί συνεχή εξειδίκευση και επαγγελματικά προσόντα που να είναι σε θέση να παρέχουν 

βελτιωμένη ποιότητα, αυξημένη παραγωγικότητα και υψηλότερη απόδοση σε σχέση με την αμοιβή. 
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Μόνιμο, όμως, πρόβλημα του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η αδυναμία προσλήψεων 

και διατήρησης απασχολουμένων με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες, ιδιαίτερα για 

την εκτέλεση των εργασιών στα εργοτάξια, Σε περιόδους υψηλής ζήτησης εργοληπτικών 

δραστηριοτήτων παρατηρείται αθρόα είσοδος στον κλάδο απασχολούμενων ειδικευμένων και 

ανειδίκευτων και όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της οικονομικής συγκυρίας παρατηρείται το 

αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή, της ομαδικής εξόδου από την αγορά εργασίας. Επίσης, στη 

διάρκεια της αιχμής παρατηρείται εξαιρετικά αυξημένη συμμετοχή οικονομικών μεταναστών, 

καθώς και εξειδικευμένου αλλοδαπού δυναμικού για συγκεκριμένο χρόνο. 

Γενικά, ως βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο 

αναγνωρίζονται τα ακόλουθα: 

• Ο κλάδος των κατασκευών είναι ετερογενής και κατακερματισμένος και εξαρτάται από 

πληθώρα διαφορετικών επαγγελμάτων, τα οποία στη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου 

εκτελούν με τη μορφή υπεργολαβίας τμήματα αυτού ή είναι προμηθευτές υλικών. 

• Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση εργασίας, μεγάλη 

κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού (μη εγκατεστημένα επαγγέλματα, αλλά και 

εποχιακό προσωπικό) και αυξανόμενες ανάγκες ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων 

και επιμόρφωσης (μηχανικοί και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό δυναμικό) καθόσον 

εξελίσσεται συνεχώς η τεχνολογία κατασκευών. 

• Ο κλάδος απορροφά μεγάλο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού με χαμηλό επίπεδο 

κατάρτισης από τα κατώτατα στρώματα εκπαίδευσης καθώς και ανειδίκευτους 

μετανάστες πρόθυμους να εργαστούν με αμοιβές κατώτερες από τις προβλεπόμενες οτις 

συλλογικές συμβάσεις. 

• Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας συχνά συνδέεται με την διάρκεια της φάσης 

εκτέλεσης της κατασκευής ενός έργου και τα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων είναι κατά 

κανόνα υψηλά. 

• Σε σύγκριση με άλλους κλάδους της οικονομίας αυξάνονται τα επίπεδα 

αυτοαπασχόλησης, εποχιακής εργασίας, μερικής απασχόλησης, κλπ. 

• Στον κατασκευαστικό κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται σημαντικό μέγεθος μη 

καταγεγραμμένης εργασίας, κυρίως από οικονομικούς μετανάστες. 

• Σε περιόδους αυξημένης εργοληπτικής δραστηριότητας, παρατηρείται αυξημένη εισροή, 

εξειδικευμένου και μη, εργατοτεχνικού δυναμικού από όμορες χώρες με σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών για την υλοποίηση των έργων. 
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Με βάση τα προαναφερόμενα εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να 

υπολογιστεί επακριβώς τόσο ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο (συνεχή 

είσοδος και έξοδος τους από το σύστημα παραγωγής έργων) όσο και οι διάφορες κατηγορίες 

απασχόλησης, οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα παραγωγής κατασκευαστικών έργων. 

 
5.1.2. Ποσοτικά χαρακτηριστικά απασχολούμενου προσωπικού 
 

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι η συνεχής μεγέθυνση του εγχώριου 

κατασκευαστικού κλάδου κατά τα πιο πρόσφατα έτη συνέβαλλε καίρια στην διαχρονική αύξηση 

του μεγέθους της απασχόλησης στις κατασκευές. 

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού της 

ΕΣΥΕ, η απασχόληση στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο από 249 χιλιάδες εργαζομένους το 

1997 αυξήθηκε κατά 32% προσεγγίζοντας τους 328 χιλιάδες εργαζόμενους το 2003 (ΜΕΡΜ 4,7%) 

(Δ.12). Τονίζεται ότι στο μέγεθος της άμεσης απασχόλησης που παρουσιάζεται υπολογίζονται οι 

επιστήμονες, οι τεχνικοί υπάλληλοι και το λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ενώ δεν 

περιλαμβάνεται το μελετητικό δυναμικό, το οποίο αριθμεί 15.000, περίπου, ενεργούς μελετητές, 

κατά το 2003. 

Από την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο αξίζει να σχολιαστεί η μεγάλη ποσοστιαία 

αύξηση που παρατηρείται ανάμεσα στα έτη 1998/97, 16,2%. αύξηση που οφείλεται στην αυξημένη 

δραστηριότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων λόγω επιτάχυνσης του Β'ΚΠΣ. Ενώ, όμως, και το 

1999 ήταν έτος αυξημένης δραστηριότητας λόγω Β'ΚΠΣ το μέγεθος της απασχόλησης εμφανίζεται 

να μειώνεται κατά 4% έναντι του 1998. Επίσης σημαντική είναι και η αύξηση που παρατηρείται 

κατά το τελευταίο έτος των διαθέσιμων στοιχείων, 8,6% το 2003/2002, γεγονός που εν μέρει 

οφείλεται στην νομιμοποίηση και καταγραφή τμήματος των αλλοδαπών εργατών αλλά και στην 

επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των ολυμπιακών έργων. 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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Διαχρονικά αυξημένο εμφανίζεται και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει η απασχόληση 

στον κατασκευαστικό κλάδο στην συνολική απασχόληση στην Ελληνική Οικονομία. 

Συγκεκριμένα, και ενώ το 1997 οι άμεσα απασχολούμενοι στις κατασκευές αποτελούσαν το 6,5% 

των συνολικά απασχολουμένων στην Ελλάδα κατά το 2003 εμφανίζονται να αποτελούν το 8%. 

Αυτή η εξέλιξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα κρίσιμη για την συνολική εικόνα της 

ελληνικής οικονομίας αφού η πορεία της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο, από το 1999 

και μετά, έρχεται σε αντίθεση με την πορεία της απασχόλησης στους υπόλοιπους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, γεγονός που συνεισφέρει και στην συγκράτηση της ανεργίας, 

Σχετικά με την κατανομή των απασχολουμένων στις κατασκευές επιλέγεται η ανάλυση του 

ανθρώπινου δυναμικού βάσει του ρόλου που κάθε μία από τις κατηγορίες παίζει στην διαδικασία 

υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2003, εκτιμάται ότι το 84,7% του συνόλου των 327.500 άμεσα 

απασχολούμενων στον κλάδο, δηλαδή, περίπου 277.500 εργαζόμενοι αποτελούσαν εργατοτεχνικό 

και λοιπό βοηθητικό δυναμικό (εργάτες, βοηθοί τεχνίτες, τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές κλπ) που 

απασχολούνταν στην παραγωγή του τεχνικού έργου (Π.14). 

 

 
Π. 14: Κατανομή Απασχόλησης στον Κατασκευαστικό Κλάδο κατά το 2003 

Κατηγορία Απασχολουμένων Αριθμός 
Απασχολουμένων 

Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ (πλην μελετητών)   32.500 

Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (υπομηχανικοί, 
ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ) 12.500 

Διοικητικό Προσωπικό  5.000 

Εργατοτεχνίτες  277.500 

Σύνολο άμεσα απασχολουμένων στην κατασκευή 327.500 

Μελετητές 15.000 

Γενικό σύνολο 342.500 
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5.2. Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα και η σημαντικότητα του στη διαμόρφωση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος 
 

Οι άνθρωποι αποτελούν τη μόνη πραγματική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η 

διαρκής ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα με την αποτελεσματική διοίκηση του 

ανθρώπινου παράγοντα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων 

εντοπίζεται στο πώς θα μπορέσουν να μεταφράσουν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες σε 

κατάλληλες στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

Για αυτό, παράλληλα με την εκτίμηση της πρωταρχικής συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού 

στην επιχειρησιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα, είναι επιβεβλημένο όσο ποτέ άλλοτε να 

ενσωματωθεί η πολιτική διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στη γενικότερη στρατηγική, έτσι ώστε 

να είναι συμβατή και ευθυγραμμισμένη με την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων. 

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να διατηρούν και να αυξάνουν το μερίδιο που κατέχουν στην 

αγορά του κλάδου όπου ανήκουν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμβολή του ανθρώπινου 

παράγοντα, Η κατανόηση της σημασίας του και η διαμόρφωση της κατάλληλης πολιτικής 

διοίκησης του συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Στην παραδοσιακή άποψη ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η τεχνολογία και οι παραγωγικές 

εγκαταστάσεις είναι οι κύριοι παράγοντες που παράγουν αξία σε μια επιχείρηση, έρχεται να 

αντιπαρατεθεί η σύγχρονη αντίληψη, η οποία αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της πολιτικής 

ανθρωπίνων πόρων. Η στελέχωση, εκπαίδευση -ανάπτυξη, αξιολόγηση, αμοιβή και οι άλλες 

εφαρμοζόμενες επιμέρους πολιτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν ιδιαίτερα 

κρίσιμες επενδύσεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την υποκίνηση των εργαζομένων και την 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που εκτιμώνται από τους πελάτες. 

Πράγματι, στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες που παρουσιάζουν σαφή δομή και 

διάρθρωση του ανθρώπινου τους δυναμικού, ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι 

σημαντικά αναβαθμισμένος. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι διοικήσεις των εταιριών αντιλαμβάνονται 

ότι σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και στο οποίο επιβιώνουν οι 

μεγάλοι όμιλοι εκτός από προσεκτική οικονομική διαχείριση πρέπει να εφαρμόσουν και σύγχρονες 

μεθόδους διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των στόχων τους. 

Σημαντικοί οικονομικοί, πολιτικοί, τεχνολογικοί και πολιτιστικοί παράγοντες διαμορφώνουν 

το εξωτερικό περιβάλλον και το κλίμα των επιχειρήσεων σήμερα. Από αυτούς τους παράγοντες 

άλλοι είναι τοπικοί, άλλοι είναι εθνικοί και άλλοι είναι παγκόσμιοι. Όλοι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό 

συνεισφέρουν στην αυξανόμενη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαίτερα στη σημασία 

της λειτουργίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις.  
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Αυτές οι επιρροές μπορούν να διακριθούν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες: 

• Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

• Τις αλλαγές στη φύση εργασίας 

• Το μεταβαλλόμενο εργατικό δυναμικό 

• Τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες στον επαγγελματικό τομέα 
 

Σαφώς ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκείνος που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην 

εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τα 

εξωτερικά ερεθίσματα, η πορεία των εταιριών π.χ. η δημιουργία ομίλων, οι συγχωνεύσεις, η 

σύναψη κοινοπραξιών είναι αποτέλεσμα ενός συμπλέγματος αποφάσεων που παίρνουν οι 

εμπλεκόμενοι άνθρωποι. Ακόμα η πορεία των έργων, όσον αφορά την ανάθεση τους, τη φάση 

κατασκευής τους, την παραλαβή τους και τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστούν έχει να κάνει 

με ανθρώπινες αποφάσεις και μεθόδους διοίκησης. 

 
5.3. Ρόλος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
 

Οι εξελίξεις και οι θεμελιώδεις μεταβολές που συντελούνται στο διεθνές και εγχώριο 

περιβάλλον είναι ραγδαίες. Πολλές και ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές πολιτισμικές 

και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο κινούνται και δρουν οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. 

Έτσι λοιπόν και οι επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου επηρεάζονται άμεσα και 

καταλυτικά από το εξωτερικό περιβάλλον. Επιβάλλεται να είναι σταθερά προσανατολισμένες προς 

αυτό και να ανταποκρίνονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις (π.χ. νέο 

θεσμικό πλαίσιο, διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης, δημόσια έργα υψηλών προδιαγραφών κτλ). 

Τελική επιδίωξη κάθε επιχείρησης του κλάδου είναι να εδραιώσει την ανταγωνιστική της 

θέση στην αγορά επιτυγχάνοντας παράλληλα τη συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία της. 

Καθοριστικοί παράγοντες που επενεργούν καταλυτικά αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες 

προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει και από τις οποίες θα κριθεί η τελική της επιτυχία. Αυτές 

είναι: 

 η παγκόσμια πρόκληση : εκτίμηση περιβάλλοντος, συμμαχίες και συγχωνεύσεις, 

επέκταση σε ξένες αγορές 

 η πρόκληση της ποιότητας : ανταπόκριση στις ανάγκες και σε έργα υψηλών 

προδιαγραφών, υπεροχή και συμμόρφωση σε νέους κανόνες και πρότυπα 
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 η κοινωνική πρόκληση : χρήση ποικίλων δυνάμεων, μέσων και πόρων, κοινωνική 

υπευθυνότητα και εταιρική κοινωνική ευθύνη, διαμόρφωση ισχυρής κουλτούρας, νέα 

προσέγγιση στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξη των ικανοτήτων του 

προσωπικού 

 η πρόκληση των συστημάτων υψηλής απόδοσης : τεχνολογία πληροφορικής-

επικοινωνιών, ενιαία συγκρότηση τεχνολογίας και κοινωνικών συστημάτων, αλλαγή 

εργασιακών ρόλων. 

 

Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων παίζει κρίσιμο ρόλο στην ικανότητα των επιχειρήσεων 

γενικότερα και των τεχνικών εταιριών ειδικότερα να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 

ανταγωνιστικές προκλήσεις. Οι πολιτικές της έχουν αποδειχθεί πολύτιμες, μολονότι παραδοσιακά 

θεωρείται ότι η οικονομική αξία προέρχεται συνήθως μόνον από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την 

τεχνολογία και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. 

Η στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων θεωρείται ότι ασπάζεται και προάγει νέες 

προσεγγίσεις διοίκησης και οργάνωσης, στις οποίες η δέσμευση και η ευελιξία του προσωπικού 

μαζί με την προσπάθεια γρήγορης ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, 

αναγνωρίζονται ως κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επί μέρους πολιτικές 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διασφαλίζουν ότι η κουλτούρα, οι αξίες και η δομή των 

επιχειρήσεων μαζί με την ποιότητα, την υποκίνηση και τη δέσμευση των μελών τους συμβάλλουν 

πλήρως στην επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών. Ειδικότερα, οι πολιτικές αυτές αντιμετωπίζουν 

από τη σκοπιά της διοίκησης των ανθρώπων τις ανταγωνιστικές προκλήσεις και ρυθμίζουν τα 

κύρια θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της απόδοσης και της ποιότητας, εξασφαλίζοντας τη 

δέσμευση των εργαζομένων και αναπτύσσοντας εσωτερικό περιβάλλον αρμονικών σχέσεων. 

Στη φάση της χάραξης της στρατηγικής προβάλλει η ανάγκη της συμμετοχής της Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Πόρων ώστε να επηρεάσει θετικά την όλη στρατηγική διαδικασία. Έχει τη 

δυνατότητα είτε να προτείνει περιορισμό των εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών είτε να 

επισημάνει στη Διοίκηση την ανάγκη προβληματισμού για το πώς και με ποιο κόστος η επιχείρηση 

θα αποκτήσει ή θα αναπτύξει τους απαραίτητους ανθρώπους για την επιτυχία της στρατηγικής της. 

Η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων συνήθως πραγματοποιείται στα υψηλότερα 

επίπεδα της Διοίκησης. Κάθε συστατικό στοιχείο της διαδικασίας ασχολείται με επιχειρησιακά 

θέματα που σχετίζονται με ανθρώπους. Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει 

να εμπλέκεται σε καθένα από αυτά τα στοιχεία. 

Στη φάση της εφαρμογής της στρατηγικής ο ρόλος της Διεύθυνσης υλοποιείται μέσω της 

διαμόρφωσης και εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών ανθρωπίνων πόρων. Για να υλοποιηθεί η 
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στρατηγική επιλογή θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που εγείρει 

ως προς τις ικανότητες, τη συμπεριφορά και την κουλτούρα των ανθρώπων. Εφόσον υπάρχει κενό 

ανάμεσα στην παρούσα και στην επιθυμητή κατάσταση, καλείται η Διεύθυνση Ανθρωπίνων 

Πόρων, ώστε μέσω κατάλληλων πολιτικών να συμβάλει στην κάλυψη του κενού και να υποκινήσει 

το προσωπικό στην εκδήλωση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Ο βαθμός επιτυχίας της παρέμβασης 

θα κριθεί από τις επιδόσεις της επιχείρησης στα θέματα παραγωγικότητας, ποιότητας και 

οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Με την κατάλληλη διαμόρφωση, οι πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να εδραιώσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Με την κατάλληλη 

μεθοδολογία μπορεί να  διαμορφωθεί το περιεχόμενο  κάθε  επί μέρους πολιτικής κατά τρόπο  

συμβατό  και υποστηρικτικό προς τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. (Έντυπο από ομιλία 

του Χάρη Πρωτόπαπα – Το Μάνατζμεντ των ανθρωπίνων πόρων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

και οργανισμών) 

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων έχει εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου και 

σήμερα θεωρείται ότι βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Μολονότι έχει ξεκινήσει ως μια απλή 

διοικητική λειτουργία, καθίσταται προφανές ότι ο κύριος ρόλος της εντοπίζεται όλο και 

περισσότερο στη στρατηγική σφαίρα. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει ένα κενό μεταξύ των 

ικανοτήτων που έχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης και των νέων απαιτήσεων που συνεχώς 

προβάλλουν. Στην πραγματικότητα διέρχεται από μια φάση μετασχηματισμού ώστε να 

διαδραματίσει το νέο στρατηγικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκπληρώνει με επιτυχία και 

τις άλλες δραστηριότητες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένη. 

Από όσα έχουν μέχρι τώρα εκτεθεί, προκύπτει ότι για να γίνει όσο το δυνατό περισσότερο 

αποτελεσματική η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να εμπλέκεται ολοκληρωτικά στην 

όλη στρατηγική διαδικασία. Το επικεφαλής διευθυντικό στέλεχος θα πρέπει : 

 

• να συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό και για τα θέματα που συνδέονται με τους 

ανθρώπους και για τη συμβολή του στην εφαρμογή της στρατηγικής, 

• να έχει σαφή γνώση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, 

• να γνωρίζει ποιου τύπου ικανότητες  και    συμπεριφορά    του προσωπικού χρειάζονται 

για να υποστηρίξουν το στρατηγικό σχέδιο και 

• να δημιουργεί τα κατάλληλα προγράμματα, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν  

τις απαιτούμενες ικανότητες και την επιθυμητή συμπεριφορά . 
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5.4. Ρόλος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις εξαγορές-συγχωνεύσεις των εταιριών 
 

Οι περισσότερες επιπτώσεις των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις, είτε αυτές εξετάζονται σε μικροοικονομικό (επιχείρηση) είτε σε 

μακροοικονομικό επίπεδο (οικονομία, ομάδα οικονομιών), περνούν μέσα από αλλαγές σε βασικά 

στοιχεία ή και στη γενικότερη φιλοσοφία των πολιτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις 

αντίστοιχες επιχειρησιακές ενότητες.  

Η σημασία των παραγόντων «φιλοσοφία Διοίκησης», «υποκίνηση» και «επιχειρησιακή 

κουλτούρα» παίζει σημαντικό ρόλο στις Ε&Σ, με άμεσο αντίκτυπο στην ομαλότητα των 

εργασιακών σχέσεων, στην απόδοση του προσωπικού, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των 

Ε&Σ. Ανεξάρτητα από τη σημασία που αποδίδεται από τη θεωρία και την πρακτική στους 

κοινωνικούς παράγοντες επιτυχίας των Ε&Σ, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι ο 

ανθρώπινος παράγοντας και η αποτελεσματική υποκίνησή του στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Ε&Σ είναι κρίσιμος για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε σχετικού εγχειρήματος. Επομένως 

απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών Ανθρώπινου 

Δυναμικού, αλλά και επαρκής πληροφόρηση, διαφάνεια, κατάκτηση της απαιτούμενης 

εμπιστοσύνης και αποδοχής στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών (Διοίκηση, συλλογική 

εκπροσώπηση, εργαζόμενοι και στελέχη). 

Μάλιστα οι περισσότερες εμπειρίες από Ε&Σ καταδείχνουν τη σημασία και άλλων 

παραγόντων, όπως η στρατηγική, οι σχέσεις της Διοίκησης με τη συλλογική εκπροσώπηση, το 

θεσμικό πλαίσιο και τα πολιτιστικά δεδομένα της χώρας, η κουλτούρα της επιχείρησης κ.α, οι 

οποίοι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη χάραξη της στρατηγικής της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και την εφαρμογή της. Συγκεκριμένα τα πρότυπα διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού στις εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να  εστιάζονται σε στοιχεία όπως : 

 
• μακροχρόνιοι στόχοι διαχείρισης και επένδυσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό  

• μεγαλύτερη βαρύτητα στην υποκίνηση και συμμετοχή του στους στόχους της επιχείρησης  

• σημασία στην εκπαίδευση και την ποιοτική ευελιξία της εργασίας (πολυδυναμία του 

εργαζόμενου)  

• θεσμική αναγνώριση της συλλογικής εκπροσώπησης  

• σαφείς κανόνες και ανεπτυγμένο θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων  

• παράδοση σχέσεων συνεννόησης ή και συνεργασίας με τα συνδικάτα 

 
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι επιπτώσεις των Ε&Σ στην απασχόληση και στα εργασιακά 

δικαιώματα του προσωπικού είναι συνήθως σημαντικές και κατά κανόνα αρνητικές για την 
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απασχόληση και τους όρους εργασίας πολλών ομάδων εργαζομένων, κυρίως εκείνων με 

ξεπερασμένη ή χαμηλή επαγγελματική ειδίκευση. Είναι γνωστό ότι οι γενικές διασφαλίσεις της 

απασχόλησης και των υφιστάμενων εργασιακών δικαιωμάτων, που ρητά παρέχονται από την 

εθνική και την κοινοτική νομοθεσία σε περίπτωση μεταβίβασης - συγχώνευσης επιχειρήσεων, 

τίθενται σε δοκιμασία. Μπορούν μάλιστα να καταστούν αναποτελεσματικές σε περίπτωση 

τεχνικοοργανωτικών αλλαγών, ανασχεδιασμού δραστηριοτήτων (reengineering), ή συρρίκνωσης 

εργασιών μετά τη μεταβίβαση, ιδίως εάν αυτή συνοδεύεται από απορρόφηση ή συγχώνευση 

επιχειρήσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες ή/ και με τελείως διαφορετικά εργασιακά 

καθεστώτα. Από τη διεθνή εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ιδιοκτησιακής 

μεταβολής λειτουργούν, κατά κανόνα σε βάρος της απασχόλησης και του εργασιακού status quo, 3 

βασικές επιδράσεις :  

 

• Επίδραση εξαγοράς: οδηγεί σε γενικότερες περικοπές κόστους, κυρίως εργασιακού, με 

ανασχεδιασμό/ εξορθολογισμό / κατάργηση επικαλυπτόμενων λειτουργιών, εξωτερίκευση 

άλλων, αλλά και με ευρύτερες εφαρμογές αυτοματοποίησης και κατάργησης θέσεων 

εργασίας, που συνήθως οδηγούν σε απολύσεις, σε περικοπές παροχών, σε επιλεκτική 

υποβάθμιση ή και στην κατάργηση εργασιακών κεκτημένων, με στόχο την άμεση και 

κατά το δυνατόν θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας  

• Πολυεθνική επίδραση (εάν ο αγοραστής είναι ξένη πολυεθνική επιχείρηση): αξιοποιεί τις 

υφιστάμενες διαφορές στα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων και τη δυνατότητα του 

«διαίρει και βασίλευε» για την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση του 

εργατικού κόστους. Πέρα από τα παραπάνω, αξιοποιούνται και οι αδυναμίες συντονισμού 

των συνδικάτων σε υπερεθνικό επίπεδο ή/ και υφιστάμενες αντιθέσεις μεταξύ τους ανά 

χώρα ή εκμετάλλευση.  

• Επίδραση στην επιχειρησιακή κουλτούρα: τάση για επιβολή ενός νέου (συχνά 

εισαγόμενου) στυλ διοίκησης και διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, με βάση τις 

προδιαγραφές οργάνωσης και τη φιλοσοφία διοίκησης της αγοράστριας εταιρείας. Η τάση 

αυτή θέτει συχνά σε δοκιμασία κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης: ανατρέπονται τα 

υπάρχοντα εργασιακά δεδομένα, τα συστήματα διοίκησης, η ιεραρχία ή και το ίδιο το 

σύστημα των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων, με αποτέλεσμα πολώσεις, τριβές και 

πολυάριθμες εστίες βλαπτικών μεταβολών για μεγάλες ομάδες εργαζομένων.  
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Παλαιότερες έρευνες Εταιρειών Συμβούλων για λογαριασμό της Ε.Ε. ανέδειξαν ως κρίσιμους 

παράγοντες που μειώνουν την κοινωνική αποτελεσματικότητα - επιτυχία των Ε&Σ: 

 

• το φόβο των εργαζομένων για την απώλεια της θέσης εργασίας και των εργασιακών τους 

δικαιωμάτων 

• τις (συχνά βίαιες ή αποσπασματικές) αλλαγές στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

και στην υπάρχουσα εργασιακή πρακτική 

• την ασάφεια και την ανασφάλεια του προσωπικού και των στελεχών σχετικά με τις 

προοπτικές του νέου επιχειρησιακού σχήματος, τη θέση τους στην ιεραρχία και την 

εξέλιξη των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Σημειώνοντας ότι η απασχόληση δεν είναι κατά κανόνα ο κύριος λόγος που προκαλεί τις 

συγχωνεύσεις, αλλά συνιστά μεταβλητή που επηρεάζεται σημαντικά από αυτές, οι ίδιες έρευνες 

εντοπίζουν σημαντικές ποσοτικές και κυρίως ποιοτικές επιπτώσεις των Ε&Σ στην απασχόληση, 

μεταξύ των οποίων :  

 

• μείωση της απασχόλησης στις κατηγορίες με χαμηλότερη εξειδίκευση  

• σημαντικές μεταβολές στο ρόλο και στα καθήκοντα των στελεχών, προς την κατεύθυνση 

της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και ευελιξίας  

• σχετική αύξηση της απασχόλησης εξειδικευμένων και νεότερων στελεχών  

• «απαλλαγή» της επιχείρησης από πλεονάζον δυναμικό χαμηλότερης εξειδίκευσης ή/ και 

από ηλικιωμένα στελέχη, με διάφορα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή  

εθελουσίας εξόδου.  

• σοβαρά προβλήματα ενσωμάτωσης και εναρμόνισης διαφορετικών συστημάτων 

Διοίκησης, εργασιακών σχέσεων και οργάνωσης εργασίας, που απαιτούν σοβαρή 

προπαρασκευή και μπορεί να αποβούν κρίσιμα για την επιτυχία της συγχώνευσης, εάν 

ξεκινούν από διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, συλλογικής ρύθμισης και 

διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας. 

 

Οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα, με βάση τα ευρήματα της 

ευρωπαϊκής εμπειρίας, φαίνεται να επιβεβαιώνονται και στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, 

αναδείχθηκαν τα ακόλουθα σημεία προβληματισμού για τις Ε&Σ :  
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• Είναι συχνές οι απόπειρες μονομερούς επιβολής νέων συστημάτων αξιολόγησης 

απόδοσης, προαγωγών, επιλογής, ανάδειξης και τοποθέτησης στελεχών, αλλά και νέων 

Κανονισμών Εργασίας, που συχνά ανατρέπουν σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων του 

προηγούμενου εργοδότη στο προσωπικό του ή αρνούνται ευθέως το δικαίωμα της 

συλλογικής εκπροσώπησης στη διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση των νέων 

εργασιακών δεδομένων, ακόμα και αυτό το δικαίωμα της πληροφόρησης.  

• Έντονη είναι και η απαίτηση για πλήρη χρονική, γεωγραφική, επαγγελματική 

κινητικότητα – διαθεσιμότητα των εργαζομένων, προκειμένου «να έχουν θέση και 

προοπτική» στην ενιαία επιχείρηση. Κατάσταση που οδηγεί σε συστηματικές παραβιάσεις 

συλλογικών ρυθμίσεων και συμφωνημένων, ακόμα και σε κλαδικό επίπεδο (ωράριο, 

άδειες, υπερωρίες κλπ)  

• Παράλληλα γίνονται προσπάθειες άμεσης, αν όχι βίαιης, αλλαγής της υπάρχουσας 

επιχειρησιακής ιεραρχίας, κουλτούρας και πρακτικής. 

• Δημιουργείται και συχνά διατηρείται ηθελημένα προσωπικό «πολλών ταχυτήτων» στο 

εσωτερικό της ενιαίας επιχείρησης. Η κατάσταση αυτή παίρνει ορισμένες φορές 

διαστάσεις «επιχειρησιακού ρατσισμού», συνήθως σε βάρος του προσωπικού της 

εξαγορασθείσας επιχείρησης.  

• Σημειώνονται σοβαρά προβλήματα στην ενότητα της συλλογικής έκφρασης, στην 

αρμοδιότητα, στην αντιπροσωπευτικότητα, γενικότερα στην αναγνώριση των 

υφιστάμενων συνδικαλιστικών φορέων από το νέο εργοδότη. Απόπειρες επιλεκτικού 

χειρισμού της συλλογικής εκπροσώπησης από αυτόν, δεν είναι καθόλου άγνωστες στο 

χώρο.  

• Ακόμα και εάν υφίστανται εγγυήσεις για την απασχόληση γενικά, εκφράζονται ανησυχίες 

ως προς τους όρους, τη διάρκεια και τις προοπτικές διατήρησης των θέσεων εργασίας για 

τους ήδη απασχολούμενους, με κύρια αιχμή τη φύση της εργασιακής σχέσης (ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου) και την προοπτική διατήρησής της στο μέλλον.  

• Ανησυχίες εκφράζονται και για την αποσταθεροποίηση – υποβάθμιση των υφιστάμενων 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων και προσδοκιών, με τη δημιουργία ιδιαίτερα ετερογενών 

καταστάσεων στην ίδια επιχείρηση, ανάλογα με την αρχική προέλευση των εργαζομένων . 

• Η επιλεκτική εξοικονόμηση ή δραστική περικοπή κόστους εργασίας, που συνοδεύει 

συνήθως μια «ακριβή» εξαγορά, με στόχο να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα για τους 

επενδυτές – μετόχους, συμβαδίζει με αλλαγές στον τρόπο αμοιβής (αμοιβή-πακέτο) και με 
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δημιουργία αδιαφάνειας στη σχέση ελάχιστων νομίμων και καταβαλλόμενων αποδοχών. 

Παρουσιάζεται αδυναμία σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων/ 

θέσεων εργασίας, και αύξηση της σημασίας των πρόσθετων αμοιβών (bonus κλπ), χωρίς 

σαφή κριτήρια αξιολόγησης και διανομής.  

• Γίνονται απόπειρες παράκαμψης ή και αμφισβήτησης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, σε κλαδικό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με ανάλογη προσπάθεια 

διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και αναγόρευσής του σε απόλυτη 

και αποκλειστική ρυθμιστική αρχή για τα εργασιακά θέματα της επιχείρησης . 

 

Οι παραπάνω προβληματισμοί βρίσκουν άμεση εφαρμογή και στον κατασκευαστικό κλάδο, 

όπου παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Οι μεγάλοι όμιλοι που δημιουργήθηκαν από 

συγχωνεύσεις και εξαγορές προκειμένου να ξεπεράσουν τις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 

με την έντονη ανταγωνιστικότητα, έχουν πάρει τη μορφή των «απρόσωπων»  οργανισμών. Είναι 

φυσικό, ότι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου καταπατείται η επιχειρησιακή κουλτούρα που προυπήρχε 

και το γενικότερο σύστημα αξιών επηρεάζονται τόσο οι εργασιακές σχέσεις, όσο και η απόδοση 

της επιχείρησης. Γι’ αυτό για να μην υπάρχουν βλαπτικές συνέπειες για την επιχείρηση θα πρέπει 

να μην εισάγονται διακρίσεις στις προαγωγές, στα οικονομικά κίνητρα, στην ανάδειξη και την 

αξιοποίηση στελεχών και να  διασφαλίζεται μέσα από τον απαιτούμενο διάλογο, η κατάλληλη 

ένταξη και συνύπαρξη διαφορετικών εργασιακών συνόλων και δικαιωμάτων, σ’ ένα κατά το 

δυνατόν ενιαίο και λειτουργικό εργασιακό, μισθολογικό και διοικητικό σχήμα. 

 
5.5. Δημόσιες σχέσεις τεχνικών εταιριών 
 

Οι δημόσιες σχέσεις στις τεχνικές εταιρίες , όπως και στις άλλες εταιρίες είναι η λειτουργία 

της διοίκησης με την οποία επιχειρείται συστηματική αξιολόγηση των στάσεων του κοινού, 

ορίζονται η πολιτική και οι μέθοδοι δράσης, ώστε να κερδίσει η επιχείρηση την αποδοχή και το 

σεβασμό του κοινού. 

Ουσιαστικά οι δημόσιες σχέσεις διαχειρίζονται τη φήμη μιας επιχείρησης σαν αποτέλεσμα 

των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά. Μέσα από τη πρακτική των 

Δημοσίων σχέσεων προστατεύεται η φήμη της εταιρίας. 

Στην Ελλάδα σήμερα, τμήματα Δημοσίων Σχέσεων συναντούμε στους μεγάλους ομίλους( οι 

οποίοι προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές των εταιριών όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί). Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός και αυτό συμβαίνει για ποικίλους λόγους. Όπως 

γνωρίζουμε ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί την ατμομηχανή της δημόσιας οικονομίας τα 

τελευταία χρόνια Τα μεγάλα έργα που ανέλαβαν οι μεγάλοι όμιλοι τελευταία, π.χ. η γέφυρα Ρίου-
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Αντίρριου,  το αεροδρόμιο των Σπάτων, η υπόγεια σήραγγα Ακτίου κτλ, έφεραν τις διοικήσεις των 

τεχνικών εταιριών στο φως της δημοσιότητας. Δε πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι κατά 

τη περίοδο κατασκευής των Ολυμπιακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο όλα τα μάτια ήταν 

στραμμένα στις επιδόσεις των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών, πράγμα το οποίο σημαίνει 

ότι έπρεπε να γίνουν πολύ προσεκτικοί χειρισμοί στο θέμα της παρουσίασης της εξέλιξης των 

έργων και της προβολής τους. Τα έργα αυτά τηρούσαν τις υψηλότερες επαγγελματικές 

προδιαγραφές ποιότητας, καθώς και κανόνες δεοντολογίας αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας και όλα αυτά έπρεπε να υποστηριχτούν ανάλογα. Επομένως τα συχνά δελτία τύπου 

και οι επαφές με δημοσιογράφους αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς αναβάθμισαν 

σημαντικά το ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων. 

Ο ρόλος των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων των Δημοσίων Σχέσεων στις εταιρίες του 

κλάδου δεν είναι μόνο η παροχή πληροφοριών, αλλά και η δημιουργία μιας βελτιωμένης εικόνας 

προς τα έξω και προς το ευρύ κοινό. Πιο συγκεκριμένα οι βασικές λειτουργίες των Δημοσίων 

Σχέσεων στις τεχνικές εταιρίες μπορούν να διακριθούν σε : 

 

• Συμβουλευτική: Σύμβουλος της Διοίκησης μιας επιχείρησης σε θέματα πολιτικής, 

σχέσεων και επικοινωνίας 

• Έρευνα: Προσδιορισμός των θέσεων και της συμπεριφοράς, των ομάδων κοινού μιας 

επιχείρησης με στόχο τη χάραξη στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων 

• Σχέσεις με τα ΜΜΕ: Συνεργασία με τα ΜΜΕ με στόχο τη δημοσιότητα ή την 

ανταπόκριση στο ενδιαφέρον τους για την επιχείρηση 

• Δημοσιότητα: Η διάδοση προγραμματισμένων μηνυμάτων μέσα από επιλεγμένα Μέσα 

με στόχο την προώθηση των μηνυμάτων μιας επιχείρησης  

• Σχέσεις με την Τοπική ή την ευρύτερη Κοινωνία (Community Relations): 

Προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν στόχο τη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος προς 

όφελος και της Κοινωνίας και της επιχείρησης 

• Public Affairs: Αποτελεσματική ανάμιξη μιας επιχείρησης στο πολιτικό γίγνεσθαι και η 

διαδικασία προσαρμογής μιας επιχείρησης στις προσδοκίες της κοινής γνώμης 

• Government Affairs: Άμεση σχέση με τα νομοθετικά και ρυθμιστικά όργανα για 

λογαριασμό μιας επιχείρησης – Lobbying 

• Issues Management: Αναγνώριση και στη συνέχεια ενασχόληση με θέματα που 

απασχολούν την κοινή γνώμη και επηρεάζουν την επιχείρηση 
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• Financial Relations (Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις): Δημιουργία και 

διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και κτίσιμο καλών σχέσεων με τον ευρύτερο 

χρηματοοικονομικό χώρο 

• Marketing/Consumer PR: Συνδυασμός ενεργειών με στόχο την πώληση υπηρεσιών ή 

ιδεών - οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν δημοσιότητα, έντυπο και άλλο υλικό, 

συμμετοχή σε εκθέσεις, events, direct mail κ.λπ. 

 
Τέλος, μεταξύ των βασικών σκοπών του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνονται: 

• Η προαγωγή και εμβάθυνση των καλών σχέσεων συνεργασίας με τους δημοσιογράφους 

και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

• Η προώθηση των οικονομικών θεμάτων των εταιριών μελών του τομέα.  

• Η παρακολούθηση και διασφάλιση της τήρησης κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

• Η προβολή και προώθηση της επιστήμης και των πρακτικών των εξειδικεύσεων που 

υπάγονται σε αυτόν στον ιδιωτικό και η ενίσχυση και εδραίωσή τους σε όλα τα επίπεδα 

της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης.  

• Η διαρκής αναγνώριση από την Πολιτεία, τη Διοίκηση και κάθε είδους κοινωνικό και 

οικονομικό φορέα, ή άλλο οργανισμό της χρήσεως των υπηρεσιών των εξειδικεύσεων που 

υπάγονται στον Τομέα.  

• Η διεκδίκηση της συμμετοχής σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και η αξιοποίηση της συμμετοχής αυτής. 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί αναλύονται περισσότερο οι δραστηριότητες του ανθρώπινο 

παράγοντα δίνοντας έμφαση στο κατά πόσο τελικά επηρεάζεται το εξωτερικό περιβάλλον του 

κατασκευαστικού κλάδου από τον ίδιο. 

 

5.6. Ανθρώπινος παράγοντας και Εξωτερικό περιβάλλον 
 

Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε μια απλή αναφορά στις δραστηριότητες των δημοσίων 

σχέσεων στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε πρώτη φάση γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει μια 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

άμεσου ή έμμεσου. Το έμμεσο περιβάλλον διαχωρίζεται σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 

τεχνολογικό, όπως έχουμε ήδη αναπτύξει στο κεφάλαιο 3 ενώ το άμεσο έχει να κάνει με τους 

άμεσους συνεργάτες της επιχείρησης π.χ. προμηθευτές, μετόχους, πελάτες κτλ. 
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5.6.1 Σημαντικότητα ανθρώπινου παράγοντα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο 
 

Η σχέση των επιχειρήσεων με το εξωτερικό περιβάλλον σε πολιτικό επίπεδο εκδηλώνεται 

κυρίως με τη μορφή της προσέγγισης των πολιτικών και οικονομικών φορέων, όπως π.χ. 

υπουργείων, δημόσιων οργανισμών κτλ. ή με τη συνεργασία με τα ΜΜΕ για την προώθηση 

ζητημάτων και μηνυμάτων της επιχείρησης με σκοπό την ικανοποίηση κάποιων συμφερόντων της. 

Ας δούμε την πρώτη έκφανση αυτής της σχέσης. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην 

ανάμειξη των επιχειρήσεων στο πολιτικό γίγνεσθαι και στη σχέση με τα νομοθετικά και ρυθμιστικά 

όργανα για λογαριασμό της. Το φαινόμενο αυτό της άσκησης δηλαδή πίεσης σε πολιτικό επίπεδο, 

με απώτερο σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας και τη δημιουργία ευνοϊκού 

κλίματος είναι γνωστό με τον όρο Lobbying και έχει μπει πλέον για τα καλά στην επιχειρηματική 

ζωή. Έτσι υπάρχει ένα πρόσωπο ή μία ομάδα ατόμων που μεσολαβούν για να επηρεάσουν κάποιες 

πολιτικές εξελίξεις, νομοθετικά σχέδια, ακόμα να επηρεάσουν θετικά την έκβαση κάποιων 

καταστάσεων (π.χ. καθυστερήσεις σε αποπληρωμές δημοσίων έργων, σε προβληματικές αναθέσεις 

έργων, σε καθυστερήσεις από γραφειοκρατικές διαδικασίες κτλ.) καθώς επίσης και  την κοινή 

γνώμη. 

Το lobbying επομένως θεωρείται πολιτική μεσολάβησης και επηρεασμού προσώπων και 

ομάδων που έχουν εξουσίες και θεωρείται ότι μπορούν να φανούν χρήσιμοι στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα πολιτικοί, συνδικάτα, ισχυρές προσωπικότητες, οργανώσεις 

και σύλλογοι, κ.λπ. Στις Βρυξέλλες σήμερα, δραστηριοποιούνται πάνω από 2.000 ευρωπαϊκές 

εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με lobbying (όχι δημόσιες σχέσεις) προς τα ευρωπαϊκά όργανα, 

κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα σε ποιες φάσεις μπορεί να παρέμβει ο ανθρώπινος παράγοντας με 

συγκεκριμένες δράσεις και να επηρεάσει το εξωτερικό περιβάλλον σε πολιτικό επίπεδο. 

 

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάθεση των έργων. 

 

Τα δημόσια έργα, δηλαδή τα έργα που εκτελούνται από φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατασκευάζονται με τους εξής τρόπους : 

1. Κατασκευή με αυτεπιστασία, δηλαδή κατασκευή με τα μέσα και το προσωπικό των 

υπηρεσιών αυτών. 

2. Κατασκευή με ιδιωτική κατασκευαστική εταιρία κατόπιν δημοπράτησης του έργου 

και υπογραφής σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και της υπηρεσίας.  

Η δημοπράτηση των δημόσιων έργων γίνεται με τους εξής τρόπους : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_opinion
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_opinion
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a) Ανοικτή δημοπρασία. Όλες οι εταιρίες οι οποίες εκπληρούν τους όρους της 

διακήρυξης του έργου, μπορούν σε ανοικτή συγκέντρωση των ενδιαφερομένων να καταθέσουν την 

οικονομική τους προσφορά. 

b) Προεπιλογή. Γίνεται μια επιλογή ενός αριθμού εταιριών, ικανών να εκτελέσουν το 

έργο. 

c) Ανάθεση. Δίδεται απευθείας και με συνοπτικές διαδικασίες η εκτέλεση του έργου σε 

συγκεκριμένη εταιρία. 

 

Στη διαδικασία δημοπράτησης με προεπιλογή και με ανάθεση, ο ανθρώπινος παράγοντας και 

οι δημόσιες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, προφανώς και επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας.  

Όμως και στη διαδικασία δημοπράτησης με ανοικτή δημοπρασία, υπάρχουν αρκετές 

καταγγελίες για «φωτογραφικές» διακηρύξεις, δηλαδή για διακηρύξεις στις οποίες οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις και όροι που περιγράφονται στη διακήρυξη υποδεικνύουν συγκεκριμένη 

κατασκευαστική εταιρία, πχ ανάλογη εμπειρία σε παρόμοια έργα, κατοχή από την εταιρία 

συγκεκριμένου τύπου μηχανήματος, εντοπιότητα της εταιρίας κτλ. Επομένως όταν μία 

κατασκευαστική εταιρία έχει διαμορφώσει καλές σχέσεις με κάποια πολιτικά πρόσωπα ή 

πρόσκειται σε κάποιο πολιτικό κόμμα χρήζει καλύτερης αντιμετώπισης και μπορεί να ενημερωθεί 

εκ των προτέρων για κάποιες διακηρύξεις και να επηρεάσει εν μέρει κάποιες εξελίξεις. 

 

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην παραλαβή των έργων. 

 

Αποτέλεσμα της δημοπράτησης ενός έργου, είναι η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του 

Αναδόχου και του Κύριου του Έργου.  

Στη σύμβαση καθορίζονται όλες οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις και των δύο μερών, όπως 

επίσης ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου, η ημερομηνία περάτωσης και παραλαβής του έργου, 

γίνεται αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας και αναφέρονται οι τρόποι επίλυσης τυχόν διαφορών 

που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των δύο μερών. 

Οι δημόσιες σχέσεις μεταξύ των εταιριών κατασκευής, της επίβλεψης του έργου και της 

υπηρεσίας δημοπράτησης, παίζουν πρωταρχικό ρόλο τόσο στη φάση της κατασκευής, όσο και στη 

φάση της παραλαβής του έργου.  

Στη φάση της κατασκευής, εκτός από την παραλαβή εργασιών με κακοτεχνίες 

παρουσιάζονται και φαινόμενα διασπάθισης του δημοσίου χρήματος με υπερπληρωμές των 

Αναδόχων, υπερτιμολογήσεις εργασιών, έξτρα πριμ ακόμα και για συμβατικές εργασίες κτλ. 
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Παραλαβή του έργου προσωρινή ή οριστική, γίνεται έπειτα από την ολοκλήρωση εντέχνως, 

της κατασκευής του έργου. Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα έργων και πολλές καταγγελίες για 

έργα τα οποία παρελήφθησαν από τις υπηρεσίες χωρίς να είναι ολοκληρωμένα ή να έχουν 

κακοτεχνίες, πράγμα το οποίο πιστοποιεί την ανάμειξη του ανθρώπινου στοιχείου και το ρόλο των 

δημοσίων σχέσεων στην εξέλιξη του έργου. 

 

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη διαμόρφωση ομίλων εταιριών. 

 

Το νομοθετικό πλαίσιο της δημοπράτησης των δημόσιων έργων που υπήρχε μέχρι τις ημέρες 

μας, καθώς και του γεγονότος ότι στη χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισρέουν 

μεγάλα ποσά κοινοτικών κονδυλίων για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, είχαν ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλου αριθμού κατασκευαστικών εταιριών σε όλες τις τάξεις του 

Μ.Ε.Ε.Π..  

Ο περιορισμός των μεγάλων έργων, συνέπεια της ολοκλήρωσης τμημάτων υποδομών της 

χώρας, ο περιορισμός της εισροής των κοινοτικών κονδυλίων και ο αυστηρότερος έλεγχος της 

διάθεσης των κονδυλίων αυτών, οδήγησαν τον κατασκευαστικό κλάδο σε σοβαρά προβλήματα 

περιορισμού του μεγέθους των, ακόμα και επιβίωσης μερικών εξ αυτών. 

Αναγκαία λύση ήταν η επέκταση των δραστηριοτήτων τους εκτός των συνόρων της χώρας. Οι 

μεγαλύτεροι διεθνείς κατασκευαστικοί οίκοι, εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους 

από δραστηριότητες που αναπτύσσουν εκτός της χώρας προέλευσής τους. Η ανάγκη της 

διεθνοποίησης των εταιριών, και η επίτευξη είτε των εταιρικών είτε των προσωπικών στόχων των 

διοικούντων, και της ανάληψης κατασκευής μεγάλων έργων εκτός των συνόρων της χώρας, οδηγεί 

τους διοικούντες των εταιριών σε «συμμαχία» και στη διαμόρφωση ισχυρών ομίλων εταιριών 

ικανών να συναγωνιστούν τις παγκοσμίως μεγάλες και καταξιωμένες εταιρίες.  

Η κίνηση αυτή είναι μονόδρομος. Η διοίκηση της κάθε εταιρίας πρέπει να πάρει την απόφαση 

για το χρόνο, τον τόπο και κυρίως να επιλέξει το «σύμμαχο» της. Όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως η δημιουργία ομίλων επιδρά στην επιχειρησιακή κουλτούρα της κάθε εταιρίας και 

δημιουργείται συχνά προσωπικό «πολλών ταχυτήτων» στο εσωτερικό της ενιαίας επιχείρησης με 

αποτέλεσμα ο ρόλος του ανθρώπου να είναι σημαντικός  για την επίλυση των ζητημάτων που 

προκύπτουν στο εσωτερικό της αλλά κυρίως για τη στάση του ομίλου προς τα έξω. 

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα σε οικονομικό επίπεδο λαμβάνει χώρα μέσω των 

συνεργασιών των κατασκευαστικών εταιριών με τις τράπεζες και μέσω των επαφών με φορείς – 

δημόσιους και ιδιωτικούς – για την επιρροή τους σε θέματα οικονομικά και φορολογικά. 
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Πράγματι όπως έχουμε ήδη αναφέρει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα 

να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την άμεση ανάπτυξη του κλάδου. Η μέχρι σήμερα εμπειρία 

των ελληνικών τραπεζών μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Ιδιωτικό Τομέα για τη δημιουργία μιας 

αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας και για την οργάνωση μιας επιτυχούς χρηματοδότησης. Οι νέοι 

τρόποι χρηματοδότησης των έργων αποτελούν εργαλεία στα χέρια των αρμοδίων εκ μέρους των 

κατασκευαστικών εταιριών, που με τις σωστές κινήσεις και με τη χρήση καλών σχέσεων 

συνεργασίας μπορούν να επιτύχουν μια βελτιωμένη οικονομική πορεία και διευρυμένη επενδυτική 

βάση.  

Μία τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι η συνεργασία των εταιριών με τις τράπεζες 

για τη λήψη στεγαστικού δανείου. Πιο συγκεκριμένα όταν ένας πελάτης ενδιαφέρεται για την 

αγορά στέγης ή επαγγελματικού χώρου, η εταιρία κατασκευών του προτείνει την τράπεζα με την 

οποία συνεργάζεται για τη λήψη ενός δανείου με  προνομιακούς όρους, το οποίο τελικά θα 

αποφέρει οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος 

του ανθρώπινου παράγοντα είναι και αποτελεσματικός και οδηγεί μέσω προσοδοφόρων 

συνεργασιών στην επίτευξη στόχων, σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και στη δημιουργία 

μιας βελτιωμένης εικόνας προς τα έξω. 

 

5.6.2 Σημαντικότητα ανθρώπινου παράγοντα σε κοινωνικό επίπεδο 
 

Όσον αφορά στη σχέση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων με τη κοινωνία γενικότερα και 

τα οφέλη που μπορούν να της προσδώσουν η πεποίθησή μου είναι ότι οι μεγάλες σύγχρονες 

επιχειρήσεις ευαισθητοποιούνται και προσφέρουν κοινωνικό έργο σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο σε 

θέματα της καθημερινής πραγματικότητας, όσο και σε άλλα βαθύτερα που απαιτούν το ενδιαφέρον 

μας. Σήμερα, αφ' ενός η παγκοσμιοποίηση και αφ' ετέρου οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες, 

πρόσθετες και διαφορετικού χαρακτήρα συνθήκες, αλλά και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, που 

χρειάζεται να προσαρμοσθούν αν θέλουν να είναι αποδεκτές από την κοινωνία, αλλά και 

ανταγωνιστικές στο σημερινό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό υιοθετείται ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που δεν αποτελεί πρακτικά 

μία νέα θεωρία, αλλά χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το σύγχρονο και σύνθετο ρόλο της 

επιχειρηματικής δράσης, ο οποίος οφείλει να συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με 

κοινωνική συνεισφορά και περιβαλλοντική ευαισθησία. Η υιοθέτηση κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών εκτός του ότι ενισχύει -τουλάχιστον 

έμμεσα- την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στέλνει ταυτόχρονα κι ένα σημαντικό μήνυμα 

ότι τα ουσιώδη θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι ουσιώδη και για τις επιχειρήσεις - μέλη 
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επίσης του κοινωνικού συνόλου στο περιβάλλον του οποίου λειτουργούν και για το οποίο 

προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες. Παρατηρούμε έτσι ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

εφαρμόζουν πρακτικές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας επηρεάζοντας θετικά την κοινή γνώμη. 

Π.χ. η εταιρία Θεμελιοδομή κατασκεύασε με δικούς της οικονομικούς πόρους μία γέφυρα προς 

όφελος της τοπικής κοινωνίας της Θέρμης, η J&P Άβαξ κάνει τακτικά δωρεές σε κοινωφελή 

ιδρύματα, ο όμιλος Τιτάν διοργάνωσε το ΦΑΟΣ για την πρόληψη των ατυχημάτων στα σχολεία και 

ενθαρρύνει το προσωπικό να συμμετέχει σε προγράμματα αναδάσωσης, εθελοντικής αιμοδοσίας 

κτλ. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η πολιτική της επιχειρήσεως να δαπανά οικονομικούς 

πόρους, πέραν των νομικών της υποχρεώσεων, σε δραστηριότητες με κοινωνική και 

περιβαλλοντική διάσταση, που συμβάλλουν: 

• στην κοινωνική συνοχή, 

• στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και  

• στην πολιτισμική ανύψωση του κοινωνικού συνόλου. 

Αξίζει σ' αυτό το σημείο να διευκρινίσει κανείς ότι οι πρωτοβουλίες που καλούνται να 

αναλάβουν οι εταιρείες ως υπεύθυνοι κοινωνικά πολίτες ξεπερνούν τα στενά όρια της όποιας 

νομοθεσίας. Προσδίδουν κυρίως προστιθέμενη αξία στην καθαυτή επιχειρηματική τους δράση 

μέσα από το σεβασμό στους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους τους οποίους αξιοποιούν και από 

τους οποίους αντλούν για να παράγουν το έργο τους. Το κράτος έχει διαφορετικό θεσμικό ρόλο να 

ενσαρκώσει, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστικός στη μέριμνα 

για το κοινό καλό. 

Όλες οι σχετικές έρευνες -σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο- συγκλίνουν στο ότι όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα επιχειρήσεων που εμπιστεύονται, θεσμικοί μέτοχοι 

επενδύουν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, νέοι 

επαγγελματίες επιλέγουν για απασχόληση εκείνες τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αρχές της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πολίτες προσδοκούν ενεργότερη και ουσιαστικότερη 

συμμετοχή των επιχειρήσεων στην κοινωνική συνοχή και πρόοδο. Οι εταιρείες παράλληλα 

ενσωματώνουν εθελοντικά στις στρατηγικές τους, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ανθρώπινες 

αξίες, για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των καταναλωτών και να μειώσουν τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους. 
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Μια επιχείρηση που έχει προσχωρήσει στην ιδέα της ΕΚΕ οφείλει να εντάσσει στις πολιτικές 

της οικειοθελείς δαπάνες για  

• το ανθρώπινο δυναμικό της,  

• το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και  

• τις σχέσεις της με τους stakeholders. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπως ορίζεται έχει δύο διαστάσεις. Την εσωτερική 

(Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, Προσαρμογή στις αλλαγές, 

Διαχείριση περιβαλλοντικών συνεπειών και φυσικές πηγές) και την εξωτερική (Τοπικές κοινότητες, 

Επιχειρησιακοί συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Παγκόσμιες 

περιβαλλοντικές ανησυχίες). 

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση π.χ. ότι ΕΚΕ είναι κάθε οικειοθελής μέριμνα για το προσωπικό 

(πρόσθετη ασφάλιση, συμβολή στη διά βίου εκπαίδευση, ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας, 

εδραίωση του αισθήματος αξιοκρατίας, ανάπτυξη εθελοντισμού κ.λπ.). Το αυτό και για το φυσικό 

περιβάλλον (δραστηριότητες με βάση τις αρχές της βιώσιμης αναπτύξεως και οικονομία φυσικών 

πόρων, αποκατάσταση του διαταραγμένου τοπίου, αντιρρυπαντική λειτουργία κ.λπ.). 

Διατυπώνονται όμως κάποιες αμφιβολίες αν η ΕΚΕ είναι κάθε κοινωνική προσφορά της 

επιχειρήσεως (χορηγία στη στήριξη των γραμμάτων και τεχνών, συνδρομή στην εκπαίδευση, στις 

επιστήμες και στη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου, αντιμετώπιση εκτάκτων 

κοινωνικών αναγκών και θεομηνιών, συμπαράσταση στις μη κυβερνητικές / μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις κ.λπ.). 

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το ανθρώπινο στοιχείο είναι εκείνο που μπορεί να 

καθορίσει τελικά το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η επιχείρηση. Και όταν 

αναφερόμαστε στο ανθρώπινο στοιχείο δεν εννοούμε. μόνο το δυναμικό της εταιρίας, το οποίο 

όπως προαναφέρθηκε επηρεάζει ως ένα βαθμό τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος σε 

πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και τα συνδικάτα, τις οργανώσεις και τους συλλόγους που 

μπορούν να ασκήσουν πίεση. 

Χαρακτηριστικά μπορούμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος) στη διαμόρφωση ενός καθεστώτος ευνοϊκού τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τις 

κατασκευαστικές εταιρίες. Το ΤΕΕ λοιπόν γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του 

– επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό ή αναπτυξιακό – και διατυπώνει τις απόψεις του για τη 

σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία. Απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές ή φορείς του δημοσίου 

και παρεμβαίνει δυναμικά σε νέες προτάσεις ή αλλαγές νομοσχεδίων έτσι ώστε να προασπίσει τα 
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συμφέροντα των μηχανικών και του κλάδου γενικότερα. Επίσης σε περιόδους ύφεσης (π.χ. 

περιόδους ψηλής ανεργίας, ή ανομβρίας σε έργα) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κάνοντας 

προτάσεις για να οδηγηθεί σε ανάκαμψη ο κλάδος. 

 

5.6.3. Σημαντικότητα ανθρώπινου παράγοντα στην Έρευνα και Τεχνολογία 
 

Όσον αφορά την έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι μια από τις βασικές 

αδυναμίες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος είναι οι πολύ χαμηλές δαπάνες για έρευνα και 

καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και η αδυναμία εκμετάλλευσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Από την Ευρώπη έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό μια προσπάθεια 

συγκέντρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας στην Κατασκευή σε 

Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της είναι να καθοριστεί κοινή Στρατηγική για την έρευνα σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το ΤΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία από Ελληνικής πλευράς για τη συμμετοχή της χώρας μας 

στην Ευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή και 

προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Ελληνικής προσπάθειας για την έρευνα και τεχνολογία 

στην κατασκευή είναι: 

 
 Να συνεισφέρει στη σύνταξη Εθνικών αλλά και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και 

Οδηγιών, που να ενισχύουν την υλοποίηση του Οράματος για την Τεχνολογία των 

Κατασκευών.  

 Να ενεργοποιήσει τη συμβολή του Βιομηχανικού Κλάδου και να βελτιώσει την απόδοση 

της Ε&Τ στην Βιομηχανία της Κατασκευής. 

 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ως σκοπό να συνδράμει με κάθε τρόπο τους 

μηχανικούς που ασχολούνται με την έρευνα, αλλά και να ενισχύσει την ερευνητική προσπάθεια της 

χώρας μας σε κρίσιμους τομείς της τεχνικής ανάπτυξης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή 

και ιδιαίτερα την ελληνική ανταγωνιστικότητα, όπως: 

• Τις τεχνολογίες παραγωγής δομικών υλικών και μηχανημάτων 

• Την ανάπτυξη των πόλεων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς  

• Την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 

• Την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών  

• Τη θαλάσσια και παράκτια έρευνα και τεχνολογία 
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Στα πλαίσια αυτά παρατηρείται ο αναβαθμισμένος ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα που 

προέρχεται είτε από τις κατασκευαστικές εταιρίες είτε από οργανωμένους συλλόγους μηχανικών 

στη προσπάθεια στήριξης της Έρευνας και Τεχνολογίας του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα 

μας, γιατί αυτό θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για τον ίδιο. Η κάθε βελτίωση της τεχνολογίας 

εξυπηρετεί τον άνθρωπο και συντελεί στη πραγματοποίηση των έργων σε μικρότερους χρόνους με 

καλύτερη ποιότητα.   Παράλληλα οι συναφείς εργασίες του κλάδου π.χ. η εκπόνηση μελετών, ο 

έλεγχος του κόστους των έργων και η παρακολούθηση τους μέσω αναβαθμισμένων 

πληροφοριακών προγραμμάτων γίνονται ολοένα περισσότερο με σύγχρόνες μεθόδους, πράγμα το 

οποίο βελτιώνει τις αποδόσεις του προσωπικού και μειώνει τα λάθη και το χρόνο.  

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μέσα στις κατασκευαστικές εταιρίες δεν υπάρχει τμήμα R&D για 

το λόγο του ότι η έρευνα διενεργείται από εταιρίες παραγωγής δομικών υλικών ή από το 

πανεπιστήμιο και άλλους φορείς. Αυτό συμβαίνει διότι οι δραστηριότητες του κλάδου έχουν πολύ 

μεγάλο εύρος ( π.χ. περιλαμβάνουν μελέτες έργων, κατασκευή, εμπορία δομικών υλικών, 

παραγωγή υλικών, διαχείριση ακινήτων και εκμετάλλευση τους, έρευνα για την εξέλιξη της 

επιστήμης κτλ) και είναι επόμενο να μη εκτελούνται σε όλα τα επίπεδα από την ίδια εταιρία – οι 

κατασκευαστικές συνήθως ασχολούνται με την κατασκευή ή και μελέτη έργων και με τη διαχείριση 

ακινήτων. 

 

5.7. Ο ανθρώπινος παράγοντας στο εσωτερικό της επιχείρησης 
 

Τέλος δε πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε τη σημαντικότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα στη δημιουργία ενός βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της 

επιχείρησης. Είναι καθαρά θέμα ανθρώπινων επιλογών και εφαρμοζόμενων πρακτικών διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων το τι κλίμα θα επικρατεί στην επιχείρηση. Στα καλύτερα εργασιακά 

περιβάλλοντα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πώς αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι. Η δημιουργία ενός 

βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί βάσιμο στόχο κάθε επιχείρησης. Αυτό έρχεται σε 

κάποια αντίθεση με τη συμβατική επιχειρηματική παραδοχή ότι ο αποκλειστικός θεμιτός στόχος 

μιας εταιρείας είναι να αυξάνει τα κέρδη της. Σε ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον και οι δύο 

στόχοι αντιμετωπίζονται σαν συμβατοί. 

Σε μια εταιρεία με βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον οι αποστάσεις μεταξύ διοίκησης και 

εργατικού προσωπικού εξασθενούν. Ο εργασιακός χώρος γίνεται μια κοινότητα, όπου οι 

εργαζόμενοι νιώθουν υπερηφάνεια για τη δουλειά τους, την ομάδα τους, την εταιρεία τους. 

Πράγματι, οι εργοδότες που δημιουργούν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον μπορούν και 

ενισχύουν τη δυνατότητα του οργανισμού να αποδίδει καλά και οικονομικά. Βέβαια το να 
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αποκτήσεις ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον δεν μπορεί απλά να είναι μία ακόμα στρατηγική 

για να βγάλεις χρήματα. Ίσα -ίσα, το αντίθετο. Ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον πρέπει 

αντιμετωπίζει τα κέρδη και σαν μέσο αναβάθμισης της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι 

εταιρείες με τα βέλτιστα εργασιακά περιβάλλοντα έχουν συνολικά καλύτερες επιδόσεις και 

πετυχαίνουν καλύτερα κέρδη απ' ό,τι οι υπόλοιπες, γιατί όταν ένας οργανισμός επενδύει στους 

ανθρώπους του, επενδύει και στην επιτυχία του και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
 
Στρατηγικές που εφαρμόζουν οι τεχνικές εταιρίες 

 
6.1. Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
 

Οι εξαγορές αφορούν στη μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους της ιδιοκτησίας 

μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη (εξαγοράζουσα), που καταβάλλει το αντίστοιχο 

αντίτιμο. Η μεταβίβαση γίνεται συνήθως με καταβολή μετρητών ή με αγορά / ανταλλαγή μετοχών, 

μέσω του Χρηματιστηρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και η απόκτηση μειοψηφικού πακέτου 

μετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας, μπορεί να εξασφαλίζει στην 

εξαγοράζουσα επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν με τη μεταβίβαση μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες 

επιλογές της Διοίκησης και της στρατηγικής της εξαγοραζόμενης, ή εάν τα λοιπά μερίδια 

ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι κατακερματισμένα. Οικονομικοί και επιχειρηματικοί 

στόχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης μπορεί να είναι: 

• αμυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρμογής στον ανταγωνισμό  

• αύξηση μεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία  

• απορρόφηση ανταγωνιστών  

• ενίσχυση της θέσης της στην αγορά,  

• αξιοποίηση συμπληρωματικότητας δραστηριοτήτων  

• προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης,  

• συντονισμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη μορφή ομίλου εταιρειών,  

• ανάπτυξη και επικερδής μεταπώληση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης,  

• επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιμο εξαγοραζόμενης επιχείρησης,  

• είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή,  

• διαφοροποίηση προϊόντων – υπηρεσιών κ.α  

Συγχώνευση είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε μία. Συμβαίνει όταν μια 

επιχείρηση αγοράζει μια άλλη και την απορροφά σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή, συνήθως 

διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης. 

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας με την εξαγοραζόμενη 

επιχείρηση. Η επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας επιχείρησης, η ένταξη και ο 

συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου είναι ήδη ένα σύνθετο εγχείρημα, η 

συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και με άλλες θυγατρικές της είναι ακόμα 

δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα 
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Συνήθως ο συνδυασμός εξαγοράς με συγχώνευση εξαρτάται :  

• από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης,  

• από το αντικείμενο και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης (συναφής δραστηριότητα, συμπληρωματικότητα λειτουργιών, συμβατότητα 

πολιτισμικών, διοικητικών και εργασιακών δεδομένων, αλλά και της προϋπάρχουσας 

επιχειρησιακής κουλτούρας)  

• από τη γενικότερη κοινωνική-οικονομική συγκυρία στη χώρα ή και διεθνώς.  

Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εμπειρία για τις συγχωνεύσεις αναδεικνύει τη δυσκολία 

τους και επισημαίνει, ανάμεσα στις σπουδαιότερες προϋποθέσεις επιτυχίας τους, 

• τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό των Ε&Σ  

• τη σημασία του παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό» και ειδικότερα της επιτυχούς ένταξής 

του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος Ε&Σ καλύπτει μεγάλη ποικιλία πραγματικών 

καταστάσεων και επιλογών. Γι’ αυτό το λόγο, οι συνέπειές τους στην οργάνωση και την πορεία των 

επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

ανάλογα διαφοροποιημένες. 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία,τα βασικά κίνητρα που ωθούν στις εξαγορές είναι: 

 

• Η δημιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με 

συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος (με το 

ίδιο σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες μονάδες προϊόντος/ υπηρεσίας) ή/ και 

οικονομιών φάσματος (διασφάλιση μικρότερου κόστους παραγωγής με προσθήκη συναφών 

- συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων διανομής) 

• Η δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοδοτικών συνεργιών, λόγω μεγαλύτερου μεγέθους, 

βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των επιχειρήσεων, καλύτερης πρόσβασης σε 

κεφάλαια 

• Η αντικατάσταση μιας μη αποτελεσματικής διοίκησης, με στόχο την εξυγίανση και 

ανάπτυξη της εξαγοραζόμενης εταιρείας και ενδεχόμενη προοπτική την απορρόφηση ή τη 

μεταπώλησή της με κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι σύνηθες στις λεγόμενες «εχθρικές» 

(hostile) εξαγορές, δηλαδή σε αυτές που γίνονται χωρίς τη συναίνεση της εξαγοραζόμενης 

εταιρείας. 
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• Η ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική ή/ και στη διεθνή 

αγορά, με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και πρόσθετα, ολιγοπωλιακά κέρδη. 

• Προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης, με 

στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αμοιβές τους ή να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Σε 

αντίθεση με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου κεντρικό κριτήριο είναι η αύξηση 

των περιουσιακών στοιχείων και της συνολικής χρηματοοικονομικής αξίας της 

εξαγοράζουσας επιχείρησης ή του ομίλου της, το κίνητρο αυτό δεν εξυπηρετεί απαραίτητα 

τα συμφέροντα των μετόχων. 

 

Σε σχέση με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι Ε&Σ φαίνεται να ανταποκρίνονται σε 

μια διαπιστωμένη τάση της αγοράς για δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων και ομίλων, ικανών: 

 

• να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, στο 

διεθνή ανταγωνισμό και στις διαρκώς εντεινόμενες διεθνείς νομισματικές αναταράξεις και 

πιέσεις, μέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ.  

• να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου δυναμικού, 

με στόχο τη διατήρηση - επέκταση των μεριδίων αγοράς, την αποτελεσματική προώθηση 

νέων προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, τη βελτίωση των επιτελικών 

λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους εξυγίανση και ενίσχυση  

• να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της 

πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και τη 

δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον.  

• να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια των σύγχρονων 

επιχειρηματικών οργανισμών, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα και τις γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχημάτων μεγάλου μεγέθους.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις Ε&Σ ωφελούνται οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης 

και, υπό προϋποθέσεις, οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι συνέπειες των 

Ε&Σ για το σύνολο της οικονομίας είναι πολλαπλές, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 

αντιφατικές. 
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Συγχωνεύσεις κατασκευαστικών εταιρειών 

Η συμπεριφορά των κατασκευαστικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο δείχνει σαν να 

πρόκειται να εξαγοράσουν οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες τις υπόλοιπες 29 που είναι εισηγμένες! 

«Οι συγχωνεύσεις δεν θεωρούνται πανάκεια». Τέτοιες απόψεις προσγειώνουν την αγορά καθώς η 

προοπτική των εξαγορών έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις μετοχές ορισμένων κατασκευαστικών 

εταιρειών που κατά τα άλλα δεν έχουν τίποτε ιδιαίτερο να προσφέρουν: ούτε συμβάσεις ούτε 

μηχανήματα ούτε ακίνητα ούτε καν στελέχη.  

Οι τάσεις αλλά και οι δυνατότητες της κατασκευαστικής αγοράς δείχνουν ότι το κλίμα 

συνεργασιών που ξεκίνησε πέρυσι την άνοιξη θα οδηγήσει στη δημιουργία τεσσάρων-πέντε 

μεγάλων ομίλων και 10-15 μεσαίων εταιρειών που θα ασχολούνται με τα μικρότερα έργα ή θα 

εργάζονται ως υπεργολάβοι των μεγάλων. Επομένως θα επιπλεύσουν περίπου 15-20 τεχνικές 

εταιρείες από τις 34 που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ ή τις 40 που θεωρείται ότι ανήκουν στη 

μεγαλύτερη τάξη εργοληπτών (Η' τάξη). Ήδη έχουν «ξεχωρίσει» ορισμένες κατασκευαστικές που 

έχουν σοβαρά οικονομικά και επιχειρηματικά προβλήματα και θεωρείται δύσκολο να αποτελέσουν 

σοβαρό στόχο εξαγοράς καθώς δεν έχουν κάποιο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο. Παρά ταύτα, οι 

μετοχές των περισσοτέρων εξ αυτών σημειώνουν άνοδο, δείγμα πάντως του γενικότερου κλίματος 

που επικράτησε στη Σοφοκλέους το περασμένο τρίμηνο.  

Οι συγχωνεύσεις είναι ένα χρήσιμο, αναπόφευκτο, βήμα αλλά δεν οδηγούν κατ' ανάγκην στον 

επιχειρηματικό παράδεισο. Η εμπειρία, ιδίως από το εξωτερικό, υπενθυμίζει ότι ένας μεγάλος 

αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων καταλήγει σε αποτελέσματα που δεν είναι ικανοποιητικά 

επειδή στη διαδρομή διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη «χημεία» μεταξύ των επί μέρους 

εταιρειών ή δεν είναι επαρκείς οι συνέργιες που θα οδηγήσουν σε αύξηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων.  

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η διαδικασία της συγχώνευσης και της εξαγοράς δεν είναι 

απλή πρόσθεση επί μέρους δυνάμεων. Απαιτεί ισχυρότατη προσπάθεια σύνθεσης, μείωσης του 

κόστους, κατάργησης δραστηριοτήτων και τμημάτων, ακόμη και απολύσεις. Οι 

εξαγορές/συγχωνεύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν αξία αν παραμένουν όλα τα στελέχη 

των επί μέρους εταιρειών. Θεωρείται λ.χ. μεγάλο ρίσκο να αποχωρούν οι ιδιοκτήτες της 

εξαγοραζόμενης καθώς στο 99% των κατασκευαστικών ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει το σύνολο 

σχεδόν των κρισίμων λειτουργιών (εξασφάλιση έργων, συγκεντρωτική διοίκηση κτλ.). Το στοίχημα 

αυτό, όμως, στην περίπτωση των ελληνικών τεχνικών εταιρειών φαίνεται ότι αξίζει τον κόπο καθώς 

η δημιουργία μεγαλυτέρων σχημάτων είναι ο μόνος δρόμος για τη διεκδίκηση των έργων 

υποδομής, όπως αυτά μετασχηματίζονται στις ημέρες μας. Τα έργα έχουν γίνει πιο σύνθετα και η 
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ελληνική κυβέρνηση υφίσταται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση  στο όνομα της ποιότητας  για 

να δώσει μεγαλύτερο μερίδιο στις ευρωπαϊκές εταιρείες.  

Πέρα από αυτά, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των συγχρηματοδοτούμενων έργων που 

απαιτούν κατασκευαστές με οικονομική ευρωστία και σύγχρονο μάνατζμεντ. Η κατάσταση θα γίνει 

ακόμη πιο σύνθετη τα επόμενα χρόνια καθώς θα αυξηθεί το μερίδιο των συγχρηματοδοτούμενων 

έργων ενώ από την άλλη θα υπάρξουν πρωτόγνωρες ευκαιρίες στην ιδιωτική αγορά (π.χ., 

ανάπλαση περιοχών) όπου θα απαιτούνται τεχνογνωσία και κεφάλαια. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι 

να επέλθει το τέλος των εργολάβων και να αρχίσει η εποχή των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. 

 
6.2. Επενδύσεις στο εξωτερικό – Επέκταση σε νέες αγορές  

 
Ως σήμερα τα αποτελέσματα της εξόδου των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά, αφού, κυρίως, αφορούν σε μεμονωμένες επιχειρηματικές 

προσπάθειες και όχι σε μια οργανωμένη και καλά συντονισμένη επιχειρηματική έξοδο. 

Η έξοδος των ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές πρέπει να είναι 

οργανωμένη και να στοχεύει στην Βαλκανική, στις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου (Λίβανος - Παλαιστίνη - Ισραήλ - Αίγυπτος κλπ) και στις 

υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, κλπ).  

Οι χώρες της Βαλκανικής προσφέρουν για τον κλάδο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αφού, 

πέραν της γειτνίασης, υπάρχει και πολιτισμική συνάφεια. Επιπρόσθετα, οι χώρες της Βαλκανικής, 

με προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), εμφανίζουν μεγάλες ανάγκες σε υποδομές, 

οι οποίες ήδη χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς, 

παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στον εκάστοτε ανάδοχο των έργων. Παράλληλα, στις ελληνικές 

τεχνικές εταιρείες δίνεται η ευκαιρία να προωθήσουν την διοίκηση και διαχείριση των έργων 

(project management) στις χώρες αυτές, αφού  τέτοιου τύπου οργάνωση απουσιάζει.  

Η επέκταση των δραστηριοτήτων των εγχώριων τεχνικών εταιρειών σε αγορές εκτός Ελλάδας 

προϋποθέτει:  

 
 τη, σε βάθος, μελέτη των υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων και των ιδιαιτεροτήτων που 

υφίστανται στις αγορές στόχους, 

 τη συστηματική και ρεαλιστική μελέτη των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στο 

εξωτερικό,  

 τις αλλεπάλληλες επισκέψεις και επαφές, έτσι ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητές τόσο 

οι τοπικές συνθήκες των κατασκευαστικών αγορών όσο και οι ενδεχόμενες 

ιδιαιτερότητες,  
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 την έρευνα αγοράς, για να γίνουν πλήρως κατανοητά στις ελληνικές εταιρείες τα 

δεδομένα χρηματοδότησης, εξεύρεσης υλικών και πρώτων υλών για τις ανάγκες των 

τεχνικών έργων,  

 την ενασχόληση κατάλληλα εξειδικευμένων ανθρώπων με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια 

που διέπουν τις κατασκευές σε αυτές τις αγορές, την εργατική νομοθεσία, την ασφάλιση 

των έργων, τους δασμούς και γενικότερα τα ισχύοντα φορολογικά δεδομένα που 

επικρατούν.  

 την ύπαρξη πολιτικής κάλυψης από την χώρα στην οποία εδρεύει η τεχνική εταιρεία 

(Ελλάδα), ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα προκύψουν στο μέλλον (για 

παράδειγμα η κρατική αρωγή στην προσπάθεια διεκδίκησης αποζημιώσεων από έργα που 

ήδη έχουν εκτελεστεί σε τρίτες χώρες βάσει συμβάσεων και δεν έχουν αποπληρωθεί). Η 

παροχή πολιτικής υποστήριξης στα πλαίσια των διακρατικών επαφών θα καταστήσουν το 

κράτος ισχυρό φορέα marketing στην δραστηριότητα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών. 

 
Είναι προφανές ότι η στρατηγική ανάπτυξης των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών θα πρέπει 

να επικεντρωθεί:  

 
 στην επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους αλλά και του υψηλότερου δυνατού 

βαθμού κάθετης ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων,  

 στην ταχεία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα έργα,  

 στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε ορισμένες κατηγορίες έργων υψηλής ζήτησης,  

 στην οργάνωση με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης έργων (σύλληψη, σχεδιασμό, 

μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση),  

 στο έμπειρο και υψηλής στάθμης στελεχιακό δυναμικό, πολλών επιστημονικών 

ειδικοτήτων (μηχανικοί, νομικοί, οικονομολόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, κλπ),  

 στην συνεργασία με ξένους οίκους και  

 στην επέκταση σε νέα επιχειρηματικά πεδία (ακίνητα, ενέργεια κλπ), παράμετρος που θα 

πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα ανάληψης ανάλογων έργων εξωτερικού.  

 
Επίσης, οι Ελληνικές Τεχνικές Εταιρείες θα πρέπει: 

 
 να συνεργάζονται με το εγχώριο δυναμικό, αφού μια συνεργασία σε αξιοπρεπή βάση, με 

σεβασμό στην ισοτιμία των επιμερισμένων ρόλων που συμφωνούνται, είναι ένα από τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : Στρατηγικές που εφαρμόζουν οι τεχνικές εταιρίες  
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   
                   

Σελίδα 123 από 142 

 να συνεργάζονται και να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε συνθετότερα projects - όχι μόνο 

στη βάση της συμπληρωματικότητας και εξειδίκευσης – αφού, και πέραν των άλλων, με 

τον τρόπο αυτό, επιμερίζεται και το ρίσκο μιας εξωστρεφούς δράσης. Στην κατεύθυνση 

αυτή, και τα συλλογικά Όργανα του κλάδου, και το ΤΕΕ, μπορούν να έχουν τη δική τους 

συμβολή, 

 να αναζητούν συνεργασίες με ξένους οίκους, σε ιδιαιτέρως σύνθετα projects, δυνατότητα 

που έχει ο κλάδος, ύστερα από τη συνεργασία που ανέπτυξε με αυτούς, στην υλοποίηση 

των πρόσφατων έργων στη χώρα μας. 

 
Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την εξωστρέφεια του κλάδου, σαν μια 

σοβαρή εξαγωγική δράση, αναλαμβάνοντας να καλύψει ανάγκες που δεν μπορούν να καλύψουν οι 

επιχειρήσεις, όπως:  

 
 τη στελέχωση των διπλωματικών γραφείων με έμπειρους μηχανικούς ή τεχνικούς 

ακολούθους,  

 την έγκυρη πληροφόρηση, που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τις δημοπρατήσεις,  

 τη διενέργεια μελετών και ερευνών αγοράς της εκάστοτε αλλοδαπής αγοράς,  

 τη συνεχή υποστήριξη του κλάδου τόσο στη φάση της ανάπτυξης των έργων όσο και κατά 

την υλοποίησή τους,  

 την ανάληψη του ρίσκου που επέρχεται από την πολιτική αστάθεια,  

 τη θέσπιση συγκεκριμένων κινήτρων – φορολογικών ή και άλλων - για την εξωστρεφή 

δραστηριότητα του κλάδου, ανάλογα με αυτά που χαρακτηρίζουν τους υπόλοιπους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα,  

 τη ρύθμιση ζητημάτων ανταποδοτικότητας σε επίπεδο διμερών σχέσεων και, τέλος,  

 την προσφορά νομικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις, πέραν αυτής που οι ίδιες 

διαθέτουν.  

 
Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, τέλος, θα πρέπει κατ’ αρχάς να εμπιστευτεί το 

κράτος αλλά και τις ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις που είναι σε θέση να αναπτυχθούν με επιτυχία 

στο εξωτερικό.  

Το πρώτο βήμα στην όλη αυτή προσπάθεια θα πρέπει να εστιαστεί σε μια συντονισμένη 

προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των ανωτέρω δεδομένων και σε μια προσπάθεια 

εναλλακτικών σεναρίων αντιμετώπισης όλων αυτών των δεδομένων.  
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Εφόσον η έξοδος των ελληνικών επιχειρήσεων πάρει ευρύτερες διαστάσεις είναι εύλογο να 

αναμένεται ότι θα συμπαρασύρει και την απασχόληση ελλήνων μηχανικών σε χώρες εξωτερικού, 

χωρίς, όμως, ανάλογη προοπτική και για τις υπόλοιπες κατηγορίες απασχολουμένων. 

 
6.3. Νέες μέθοδοι χρηματοδότησης έργων 
 

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο, πρέπει να μελετηθούν όλοι 

οι δυνατοί τρόποι εκτέλεσης έργων που αξιοποιούν ή προσελκύουν πόρους και απελευθερώνουν 

παραγωγικές δυνάμεις. Μεταξύ αυτών το σύστημα των αυτοχρηματοδοτούμενων και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, το οποίο ενώ δεν πρέπει να αποτελέσει τον κύριο τρόπο εκτέλεσης 

έργων θα πρέπει να διασφαλίζει τη διασπορά τους σε όλο το φάσμα των εταιρειών και να 

αποτρέπει αυθαιρεσίες από κάθε πλευρά. 

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων θα έπρεπε να είχε αρχίσει από καιρό ο προβληματισμός 

των κατασκευαστών σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην εγχώρια 

αγορά  με στόχο την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.  

Φαίνεται ότι σταδιακά τόσο στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά, όσο και στο σύνολο των 

εμπλεκόμενων φορέων (κατασκευαστές, μελετητές, υπηρεσίες, πιστωτικά ιδρύματα, κλπ) έχουν 

αρχίσει και εμφανίζονται νέες έννοιες όπως:  

 
 η βιωσιμότητα και η ανταποδοτικότητα των εκτελούμενων έργων, 

 η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, 

 οι συμμαχίες με πιστωτικά ιδρύματα και η δημιουργία ισχυρών φορέων χρηματοδότησης,  

 η ανάληψη εγγυήσεων και υψηλού βαθμού κινδύνων (risk), 

 η κατασκευή και εκμετάλλευση έργων όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, μέσω 

σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων με το δημόσιο, κλπ. 

 
Οι ανωτέρω έννοιες (πολιτικές και πρακτικές) μέχρι σήμερα έχουν απασχολήσει ένα 

εξαιρετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου - και συγκεκριμένα ορισμένες από τις 

επιχειρήσεις της 7ης τάξης του ΜΕΕΠ - οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει σταδιακά να 

επαναπροσδιορίζουν τον επιχειρηματικό τους σχεδιασμό, διαβλέποντας ότι η κατασκευαστική 

αγορά μεταβάλλεται και κατευθύνεται σε μία εντελώς διαφορετική επιχειρηματική προσέγγιση. 

 

Θεωρείται ότι η ζήτηση κατασκευαστικών υπηρεσιών αναμένεται να παρουσιάσει ορισμένες 

διαφοροποιήσεις, σε ότι αφορά τα ποσοτικά και ποιοτικά της χαρακτηριστικά και σταδιακά θα 

μετατοπίζεται ολοένα και πιο πολύ σε περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές κατασκευές και 
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λοιπές υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή αφορά την μεταστροφή τμήματος της ζήτησης από τα κλασσικά 

έργα βασικών υποδομών, χρηματοδοτούμενων με πόρους αποκλειστικά προερχόμενους από 

κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, σε έργα συγχρηματοδοτούμενα (Συμβάσεις Παραχώρησης, κλπ), 

σε έργα ανταποδοτικά και αυτοχρηματοδοτούμενα, με πόρους αποκλειστικά προερχόμενους από 

τον ιδιωτικό τομέα, και σε έργα που αφορούν την διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση 

ακινήτων.  

 
Έργα συγχρηματοδοτούμενα 
 

Οι κυβερνήσεις και οι Δημόσιοι φορείς έχουν τα τελευταία χρόνια προσπαθήσει να 

προσελκύσουν τον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει στην ανάπτυξη, σχεδίαση, χρηματοδότηση, 

κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση μεγάλων δημοσίων έργων σε πολλούς τομείς, όπως τα έργα 

υποδομής, τις μεταφορές, την ενέργεια, την καθαριότητα, δημόσια κτίρια κλπ. 

Ο Δημόσιος τομέας μετατρέπεται σε αγοραστή υπηρεσιών π.χ. ο Δημόσιος Τομέας δεν κτίζει 

γραφεία αλλά αγοράζει ή μισθώνει από τον ιδιωτικό τομέα στεγαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

διαχείρισης και συντήρησης. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν διάφορα μοντέλα παραγωγής έργων 

που εμπίπτουν κάτω από τον τίτλο PPP που είναι το ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Public 

Private Partnership  δηλαδή Δημόσιος – Ιδιωτικός Συνεταιρισμός.  Συναφείς τίτλοι είναι τα 

Concessions, PFI (Private Finance Initiative), BOT (Built, Operate and Transfer) DBFO (Design, 

Built, Finance and Operate). 

Όλα τα παραπάνω μοντέλα αναφέρονται σαν έργα παραχώρησης. 

Η μέθοδος παραχώρησης τοποθετεί την ευθύνη της χρηματοδότησης της κατασκευής και 

λειτουργίας του Έργου στον Ιδιωτικό Τομέα.  Το Κράτος παραχωρεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης 

σε μία εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.) για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το Έργο για μία 

ορισμένη χρονική περίοδο.  Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί τα εισοδήματα από την 

λειτουργία του Έργου για να συντηρεί το Δάνειο και να παρέχει στον επενδυτή μέρισμα. 

Μία εναλλακτική λύση στο πιο πάνω μοντέλο είναι όταν το Δημόσιο αναλαμβάνει να 

καταβάλλει στην Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα της περιόδου λειτουργίας του Έργου 

μισθώματα (availability payments) που αντιστοιχούν : (α) στη δαπάνη μελέτης – κατασκευής, (β) 

στη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας του Έργου και (γ) στη δαπάνη εξυπηρέτησης της 

χρηματοδότησης του Έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια το σύστημα παραχώρησης έχει ήδη εφαρμοστεί σε έργα 

που έχουν υλοποιηθεί όπως : 
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 Τον αερολιμένα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, 

 Τον αυτοκινητόδρομο ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, 

 Την γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ,  

 Τους χώρους στάθμευσης ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, και 

 Τους χώρους στάθμευσης του ΟΛΠ 

 
καθώς και σε έργα που βρίσκονται στο στάδιο δημοπράτησης, όπως : 
   

 Την Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης 

 Τον Αυτοκινητόδρομο ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ 

 Τον Αυτοκινητόδρομο ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ 

 Τον Αυτοκινητόδρομο ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Τον Αυτοκινητόδρομο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Τον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ 

 
Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Η. Βασίλειο, Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία τα 

έργα παραχώρησης έχουν υποκαταστήσει ένα σημαντικό ποσοστό του τομέα κατασκευών/ 

υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα. 

 
Πλεονεκτήματα των Έργων Παραχώρησης : 
 

Επιτάχυνση παραγωγικών υποδομών :  Εφ’ όσον το Κράτος δεν έχει επαρκείς πόρους τότε 

συνεταιρίζεται με τον ιδιωτικό τομέα για εκτέλεση έργων.  Η κατανομή δημοσίων πόρων είναι σε 

μακροχρόνια βάση και επιτυγχάνεται η μείωση του δημοσίου χρέους και η απελευθέρωση σοβαρών 

πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

Σχεδιασμός Έργου :  Ο σχεδιασμός του έργου είναι πολύ προσεκτικός, προσαρμοσμένος στο 

σκοπό χρήσης χωρίς περιττά έξοδα και με ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος κύκλου ζωής του έργου 

και την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, νερού κλπ. 

 

Επιπρόσθετα ενσωματώνονται οι ανάγκες των υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού κατασκευής με 

αποτέλεσμα την αποδοτικότητα σε χρήση πόρων στη διάρκεια ζωής του Έργου. 

 
Χρόνος Κατασκευής :  Ο Παραχωρησιούχος έχει το κίνητρο να συμπληρώσει το έργο 

συντομότερα επειδή από την ολοκλήρωση του Έργου αρχίζει ο χρόνος εκμετάλλευσης.  

Οποιαδήποτε καθυστέρηση επιβαρύνει το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου. 
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Κόστος :  Οι δανειστές το επιβάλλουν και ο Παραχωρησιούχος το αποδέχεται ότι το τελικό 

κόστος του έργου θα είναι εκείνο του χρηματοοικονομικού μοντέλου.  Υπερβάσεις κόστους που 

εμφανίζονται σε δημόσια έργα δεν μπορούν να ισχύσουν. 

Ποιότητα Έργου :  Έχει αποδειχθεί ότι η ποιότητα του Έργου με το σύστημα Παραχώρησης 

είναι πολύ καλύτερη από τα συνήθη δημόσια έργα επειδή η ευθύνη συντήρησης είναι του 

Παραχωρησιούχου ο οποίος έχει κάθε κίνητρο να μειώσει τα έξοδα συντήρησης. 

Κατανομή Κινδύνων :  Στην περίπτωση των Έργων Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος 

επωμίζεται τους περισσότερους κινδύνους. 

Κίνητρα για Απόδοση :  Σε ορισμένα μοντέλα Παραχώρησης όπως π.χ. με μισθώσεις 

(availability payments) οι πληρωμές προς τον Παραχωρησιούχο είναι συνδεδεμένες με την 

απόδοση. 

Ανταγωνιστικότητα :  Ο Παραχωρησιούχος λόγω της διεθνούς εμπειρίας και ενασχόλησης 

του με χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχει υιοθετήσει σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα με 

εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, μακρύτερης διάρκειας και ανταποδοτικότητας. 

Ανταποδοτικότητα :  Εκτεταμένες έρευνες που έχουν γίνει στο Η. Βασίλειο αναφορικά με 

έργα που έχουν εκτελεστεί με τη μέθοδο της παραχώρησης αποδεικνύουν ότι στην πλειοψηφία των 

έργων προκύπτει για το Κράτος οικονομία σε σύγκριση με τα συνήθη δημόσια έργα. 

Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας :  Είναι αποδεδειγμένο ότι τα έργα Παραχώρησης 

δημιουργούν νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. 

 
Μειονεκτήματα των Έργων Παραχώρησης : 
 

Τα έργα Παραχώρησης είναι περίπλοκα, εμπορικά κατευθυνόμενα, που απαιτούν εκτεταμένη 

τεκμηρίωση και διαπραγμάτευση.  Εμπλέκονται μελετητές, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, 

δικηγόροι, τεχνικοί σύμβουλοι κλπ. 

Οι δανειστές αναλαμβάνουν πολυέξοδες τεχνικές, οικονομικές, νομικές και φορολογικές 

μελέτες για να καλύψουν τους κινδύνους και τη βιωσιμότητα του έργου.  Η λογική και αποδοτική 

συμβατική δομή με εμπορικά σωστή κατανομή κινδύνων αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα 

για την τραπεζική εμπορευσιμότητα του έργου. 

Οι παραπάνω διαδικασίες προϋποθέτουν χρόνο και υψηλές δαπάνες τις οποίες καλείται να 

καλύψει εξ’ ολοκλήρου ο Προσφοροδότης. 

Λόγω της πολυπλοκότητας και των δαπανών που απαιτούνται πολύ λίγοι είναι οι Εργολήπτες 

που μπορούν να ενασχοληθούν με τον τομέα των παραχωρήσεων.  Είναι δε ένα μειονέκτημα που 

θα εμφανιστεί σε έργα μέχρι και 20 εκ. ευρώ που μακροχρόνια δεν θα ενδιαφέρουν τους μεγάλους 

του κλάδου. 
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Ένα άλλο σοβαρό μειονέκτημα είναι η έλλειψη υποδομής από μέρους των κρατικών φορέων 

να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των έργων αυτών. 

 
Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα 
 

Η αυτοχρηματοδότηση και γενικότερα η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, για την 

ολοκλήρωση και λειτουργία των υποδομών της χώρας αλλά και για την ανάπτυξη της ακίνητης 

περιουσίας (το 70% της συνολικής ακίνητης περιουσίας της χώρας ανήκει στο δημόσιο τομέα), δεν 

φαίνεται να παρουσιάζει εξέλιξη ανάλογη με αυτήν άλλων χωρών της ΕΕ.  

Σε αυτό έχει συμβάλλει και η κατεύθυνση που είχαν ως σήμερα τα έργα των ΚΠΣ, γεγονός 

που καθόριζε και τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Οι, έως σήμερα, προσπάθειες δημιουργίας 

θεσμικού πλαισίου αυτοχρηματοδοτούμενων έργων δεν ευοδώθηκαν και ο μέχρι πρόσφατα ισχύων 

αναπτυξιακός νόμος δεν πέτυχε το βασικό στόχο της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων και της 

προώθησης επενδύσεων στην περιφέρεια, αφού τα αποτελέσματά του ήταν πενιχρά. Σήμερα, 

φαίνεται να υπάρχει αρκετή κινητικότητα στο ζήτημα αυτό, γεγονός το οποίο έχει αναθερμάνει την 

αγορά, η οποία αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. 

Η κατασκευή έργων και η παροχή υπηρεσιών με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, δεν 

αποτελεί «πανάκεια» και θα πρέπει η στόχευσή της να διέπεται από τον σαφή προσδιορισμό της 

προστιθέμενης αξίας και της βιωσιμότητας κάθε έργου. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν 

μοντέλα άλλων χωρών μελών της Ε.Ε., χωρίς προηγουμένως να έχουν μελετηθεί επισταμένα οι 

εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η σύνδεση του 

αναπτυξιακού νόμου με το θεσμικό πλαίσιο της αυτοχρηματοδότησης αποτελεί βασική 

προϋπόθεση και θα αποτελέσει σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα απελευθερώνοντας 

πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι και θα κατευθυνθούν σε άλλες 

δημοσιονομικές επιλογές μεγαλύτερης αναγκαιότητας ή ακόμη και σε έργα υποδομών χαμηλής 

ανταποδοτικότητας.  

Θα πρέπει να δημιουργηθούν χρηματοδοτικοί φορείς και εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

όπως για παράδειγμα η εμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ ή και άλλων εύρωστων οργανισμών, για την 

αξιοποίηση των υψηλών αποθεματικών τους. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που θα αποκτηθεί θα 

συμβάλλει στην αξιολόγηση των επενδύσεων από τους φορείς και στη μείωση των επενδυτικών 

ρίσκων για τα αποθεματικά τους (θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικές δομές και ευελιξία στον 

άξονα της επιλογής βιώσιμων και ανταποδοτικών αυτοχρηματοδοτούμενων έργων μικρού 

προϋπολογισμού). 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : Στρατηγικές που εφαρμόζουν οι τεχνικές εταιρίες  
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   
                   

Σελίδα 129 από 142 

6.4. Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση - Ανακατανομή μεριδίων αγοράς 
 
Η βασική διαπίστωση, (όπως προκύπτει άλλωστε και από την έρευνα του Ι.Ο.Κ). είναι ότι η 

επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου των κατασκευών, με βάση την εφαρμογή του άρθρου 4, 

του ν. 2940/2001, εμφανίζεται να έχει παράγει αποτελέσματα αφού μείωσε σημαντικά τον μεγάλο 

αριθμό των εργοληπτικών εταιρειών που εμπλέκονται στην διαδικασία κατασκευής δημοσίων  

έργων, όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια. Ταυτόχρονα, η ανάλυση του ΙΟΚ δείχνει ότι η 

συρρίκνωση του αριθμού των εργοληπτικών εταιρειών δεν αποτελεί σημαντική αιτία αύξησης της 

συγκέντρωσης της αγοράς σε λίγες επιχειρήσεις αφού ο τρόπος με τον οποίο οι κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις επέλεξαν να συγχωνευτούν είναι η συγχώνευση ή η εξαγορά με μικρότερες 

επιχειρήσεις οπότε δεν αυξάνεται, κατ΄ αρχήν, η συγκέντρωση στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Αντίθετα, σημαντικότερο ρόλο στην αναμενόμενη αύξηση της συγκέντρωσης των μεριδίων αγοράς 

στον κατασκευαστικό κλάδο προβλέπεται να έχει η μετατόπιση της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας προς τα μεγάλα κατασκευαστικά δημόσια έργα, εξαιτίας των έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ 

και της Ολυμπιάδας του 2004, αλλά και η αναμενόμενη αυξημένη συμμετοχή των μεγαλύτερων 

τεχνικών εταιρειών στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τα επόμενα έτη.  

Αυτή η διαφορετική διάρθρωση του κατασκευαστικού κλάδου σε κάθε τάξη (μικρότερος 

αριθμός επιχειρήσεων με αύξηση του μέσου μεγέθους τους) και ιδιαίτερα στην υψηλότερη τάξη, 

καταδεικνύει ότι η βασική φιλοσοφία του ν.2940/2001, περί αύξησης του μέσου μεγέθους των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων, έχει επιτευχθεί. Σε ότι αφορά, όμως, την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των νέων φορέων, που επίσης ήταν στόχος του νόμου, αυτή θα εξαρτηθεί τόσο 

από την σύνθεση των νέων σχημάτων (ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, άριστη χρήση 

παραγωγικών συντελεστών, επενδύσεις) όσο και από την απόδοσή τους στις οικονομικές συνθήκες 

που θα διαμορφωθούν. 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που εξετάζεται στην έρευνα του Ι.Ο.Κ. αφορά στις επιπτώσεις του 

σημαντικά χαμηλότερου αριθμού επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ στην συγκέντρωση μεριδίων αγοράς  

στον κατασκευαστικό κλάδο και στην διάρθρωση της αγοράς τα προσεχή έτη. Με βάση, λοιπόν, τα 

στοιχεία, που εξάγονται από την έρευνα και αφορούν στο μέγεθος της αγοράς του 

κατασκευαστικού κλάδου, διαπιστώνεται ότι με τον τρόπο που οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

επέλεξαν να συγχωνευτούν δεν προκύπτει κατ΄ αρχήν κίνδυνος αύξησης της συγκέντρωσης στον 

κλάδο.  

Και πάλι οι επιχειρήσεις που θα αποτελούν την ανώτερη τάξη, 7η, εμφανίζονται να κατέχουν 

το 26,7% της συνολικής αγοράς των κατασκευών κατά το 2001, έναντι του 27% που πραγματικά 

κατείχαν οι εταιρείες Η' τάξης ενώ και οι εταιρείες της αμέσως επόμενης τάξης, 6η, εμφανίζονται 
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να κατέχουν το 9,5% της συνολικής αγοράς των κατασκευών κατά το 2001, έναντι του 9,7% που 

πραγματικά κατείχαν οι εταιρείες Ζ' τάξης.  

Φυσικά, αυτή η διαπίστωση δεν αρκεί ώστε με βεβαιότητα να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν θα 

αυξηθεί διαχρονικά η συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών - τουλάχιστον σε επίπεδο τάξεων 

ΜΕΕΠ -  αποτελεί όμως μία σαφή ένδειξη ότι εάν αυτό γίνει δεν θα οφείλεται στον τρόπο που οι 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις επέλεξαν να συγχωνευτούν. 

Τονίζεται ότι η διαπίστωση περί μη αύξησης της συγκέντρωσης στον κατασκευαστικό κλάδο 

ως αποτέλεσμα της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης που επιχειρήθηκε σε αυτόν μέσω του ν. 

2940/2001 δεν πρέπει να συγχέεται με το βέβαιο γεγονός που ανακύπτει από τα στοιχεία της 

έρευνας και αφορούν στην μεγαλύτερη, ποσοστιαία, αύξηση του μεγέθους της αγοράς που 

καταλαμβάνουν οι εταιρείες Η' τάξης, σε σχέση με τις υπόλοιπες τάξεις του ΜΕΕΠ, ιδιαίτερα κατά 

τα έτη, 2000 και 2001.  

Τέλος, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα αφορά στους 

διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της δραστηριότητας των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων 

για την περίοδο 2002-2004. Η υλοποίηση των έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ 

ΙΙΙ και η πραγματοποίηση της Ολυμπιάδας του 2004 σε συνδυασμό με την θέσπιση του νόμου 

2940/01 για την παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές, συνέβαλλαν καθοριστικά στον 

σημαντικά υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης του προϊόντος των εταιρειών (ΑΕ) του ΜΕΕΠ 

(προβλεπόμενος Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής  19,7%) έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων 

του ΜΕΕΠ (ΜΕΡΜ 1,34%) αλλά και των επιχειρήσεων κατασκευής ιδιωτικών έργων (ΜΕΡΜ 

0,74%). Οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν στην αυξημένη συμμετοχή του προϊόντος των εταιρειών 

(ΑΕ) του ΜΕΕΠ στο συνολικό προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου (59% το 2004 έναντι του 43% 

το 2000). Στην ουσία οι προβλέψεις της έρευνας αναδεικνύουν μία μετατόπιση της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας προς τα μεσαία και μεγάλα κατασκευαστικά δημόσια έργα αλλά 

και την αυξημένη συμμετοχή των μεγαλύτερων τεχνικών εταιρειών στην οικοδομική 

δραστηριότητα.  

 
6.5. Real estate - Διαχείριση, Αξιοποίηση, Εκμετάλλευση Ιδιωτικών Έργων 
 

Οι προοπτικές στην εγχώρια αγορά διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων 

μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό ανάχωμα στις μειώσεις των απασχολουμένων στον εγχώριο 

κατασκευαστικό κλάδο, αφού η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα συμμετέχει σταθερά με πάνω 

από 50% στην συνολική δραστηριότητα στην χώρα.  

Μέχρι σήμερα η εγχώρια αγορά ακινήτων έχει αναπτυχθεί με μάλλον καχεκτικό τρόπο. 

Τροχοπέδη αποτελούν μία σειρά χαρακτηριστικών, όπως :  
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 Το σύνθετο, επαχθές και συχνά μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς που κάνει 

απαγορευτική την είσοδο ξένων επενδυτών – παρά το γεγονός της ευτυχούς συγκυρίας 

της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2004. 

 Η αδιαφάνεια και η έλλειψη στοιχείων για τις πραγματικές τιμές πώλησης.  

 Το μη ξεκάθαρο πολεοδομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς (ανυπαρξία κτηματολογίου). 

 Η έλλειψη ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου και κινήτρων για μεγάλες επενδύσεις 

οικιστικής μορφής (ιδιωτικές πολεοδομήσεις και αναπλάσεις). 

 Η ύπαρξη πεπαλαιωμένου θεσμικού πλαισίου και αντιλήψεων αναφορικά με την 

αξιοποίηση ακινήτων. 

 Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών φορέων.  

 

Είναι πάντως γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη του τομέα του real estate, αφού τα δεδομένα και οι συνθήκες στην παρούσα συγκυρία 

είναι τα πλέον ιδανικά για την εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας.  

Λόγω της Ολυμπιάδας η Αθήνα είναι αυτή τη στιγμή η πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη σε ότι 

αφορά τις υποδομές, διαθέτει μεγάλα αναξιοποίητα ακίνητα ενώ ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση 

ακινήτων τόσο από θεσμικούς επενδυτές όσο και από βορειοευρωπαίους για την απόκτηση 

κατοικίας.  

Η τελευταία αυτή τάση ουσιαστικά αναδεικνύει ένα ακόμη πλεονέκτημα που εμφανίζει η 

χώρα μας αναφορικά με το φυσικό κάλλος και τον τρόπο ζωής, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 

πόλο έλξης ποιοτικού τουρισμού και μονίμων κατοίκων από χώρες της ΕΕ, υπό την συνθήκη, 

φυσικά, ότι όλα τα προαναφερόμενα αρνητικά χαρακτηριστικά θα αμβλυνθούν.  

Οι σχετικές αναλύσεις δείχνουν ότι μεσοπρόθεσμα ανοδικά θα κινηθεί η αγορά στον τομέα 

εγκαταστάσεων διακοπών, αναψυχής και αθλητισμού, σταθεροποιητική θα είναι η τάση στον τομέα 

των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πτωτική στην επαγγελματική στέγη, ενώ δεν θα πρέπει να 

παραλείπεται η σημαντικότητα που θα μπορούσε να παίξει, στον τομέα της απασχόλησης στον 

εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο, μία σειρά οργανωμένων προγραμμάτων ανακαίνισης και 

αναπαλαίωσης κτιρίων στην Ελλάδα, είτε με αφορμή την διατήρησή τους  - εάν πρόκειται για 

ιδιαίτερης αξίας  - είτε με αφορμή την αντισεισμική ενίσχυσή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο   
 
Η παθογένεια του κατασκευαστικού κλάδου στα δημόσια έργα 

 
7.1. Το φαινόμενο της διαφθοράς 

 

Όσον αφορά στο φαινόμενο της διαφθοράς στα δημόσια έργα., διεθνείς οργανισμοί και μη 

κυβερνητικοί φορείς με ιδιαίτερο διεθνές κύρος και ειδικό βάρος κατατάσσουν τη χώρα μας στις 

πρώτες θέσεις διαφθοράς. Το πρόβλημα της διαφθοράς αφορά σε όλες τις δημοκρατικές πολιτείες 

και κοινωνίες, στις οποίες έχουμε ιστορική, πολιτισμική και κοινωνική αναφορά, αλλά στην 

Ελλάδα το φαινόμενο είναι πιο έντονο. 

Η διαφθορά στον κατασκευαστικό κλάδο, είναι απόρροια της αδιάφανης νομής του όλου 

κυκλώματος δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, συμβάσεων και μεγάλων κοινοτικών 

επιχορηγήσεων από ένα οικονομικό ολιγοπώλιο που περιθωριοποίησε τους πολλούς και υγιείς 

επιχειρηματίες. Είχαμε να κάνουμε με μια ιδιότυπη «θεσμοποίηση» της διαπλοκής ως 

υποχρεωτικού μέσου άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας – και αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να καταρρακώνει την υγειή λειτουργία της οικονομίας, να αποθαρρύνει την αληθινή 

επιχειρηματικότητα, να νοθεύει τον ανταγωνισμό και να υπονομεύει τον πραγματικό 

εκσυγχρονισμό της χώρας. 

Η διαφθορά κάνει έντονη την παρουσία της σε ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης – 

πολεοδομίες, εφορίες, υπουργεία και ΔΕΚΟ – καθιστώντας τον κρατικό μηχανισμό ένα είδος 

διαμεσολαβητή του καθεστώτος της διάβρωσης, υπό συνθήκες συνενοχής και ατιμωρησίας.  

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμορφώθηκε ριζικά το νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα με στόχο τη διαφάνεια, την ενίσχυση του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Με το νέο Νόμο 3263/2004 

καταργείται η «Μαθηματική Μέθοδος» και εναρμονίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης των 

Δημοσίων Έργων με το Κοινοτικό Δίκαιο και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η 

μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων ολοκληρώνεται με τον Νόμο 3316/2005 με 

τον οποίο επιτυγχάνεται η θεσμική κατοχύρωση της διαδικασίας, που βελτιστοποιεί την ποιότητα 

των μελετών δημοσίων έργων, η πλήρης προσαρμογή του ελληνικού στο κοινοτικό δίκαιο, η 

θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων για την τροποποίηση της μελέτης κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του έργου και η κωδικοποίηση ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των 

μελετών και συναφών υπηρεσιών σε ένα νομοθέτημα. 
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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι και η κωδικοποίηση 

της εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας περί δημοσίων έργων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2005.  

Στόχος να καταστεί κατανοητή και εύκολα διαχειρίσιμη από όλους τους φορείς που 

εμπλέκονται στο σύστημα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, βρίσκεται υπό αναθεώρηση όλο το σύστημα διαχείρισης των Κρατικών 

Προμηθειών, με κύριους στόχους την απλούστευση και τη διαφάνεια. Βρίσκεται στο στάδιο της 

προδημοσίευσης και σύντομα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών που θα επιτρέψει τη διενέργεια ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσής 

τους. 

 
7.2. Η ανεπαρκής δημόσια διοίκηση 

 
Ουσιαστικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση δεν έχει τα αναγκαία 

στελέχη μηχανικούς ούτε σε επιτελικές θέσεις, ούτε στην περιφέρεια. Οι έλεγχοι ποιότητας έχουν  

καταλήξει σε ορισμένα σημαντικά π Να προωθηθούν και εξοφληθούν άμεσα πιστοποιήσεις για 

εκτελεσμένες εργασίες που εκκρεμούν. 

Να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ορίσματα και ευρήματα: τα έργα 

που διαχειρίζονται οι περιφέρειες, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν 

αυξημένη προβληματικότητα κατά 50% σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο.  Στους 900 

Δήμους εργάζονται 2.250 μηχανικοί. Κατά μέσο όρο 2,4 μηχανικοί ανά Δήμο. Στην Ελλάδα, η 

τοπική αυτοδιοίκηση παράγει το 3% του ΑΕΠ. Στην Δυτική Ευρώπη το ποσοστό αυτό υπερβαίνει 

το 15%. Στη Σουηδία φτάνει μέχρι και το 40%. Η αυξημένη προβληματικότητα των δημοσίων 

έργων που εκτελούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον τομέα των δημοσίων έργων. Με 

παράλληλη ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου που πρέπει να έχει τη 

συνολική ευθύνη για τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Γίνονται ενέργειες για να αναλάβει το 

ΙΕΚΕΜ, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΤΕΕ, προγράμματα επιμόρφωσης των δημοσίων 

υπαλλήλων και των Ο.Τ.Α. στη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση των έργων.  

Ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης είναι οι 

τεράστιες απώλειες πόρων λόγω μη απορροφητικότητας καθώς και απώλειες πόρων λόγω 

αναστολής πληρωμών ή επιστροφών λαμβάνουν χώρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι 

πραγματοποιήθηκαν περικοπές σε 4100 έργα και ζητούνται επιστροφές εκατοντάδων 

εκατομμυρίων ευρώ.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : Η παθογένεια του κατασκευαστικού κλάδου στα δημόσια έργα  
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   
                   

Σελίδα 134 από 142 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως της 5 Δεκεμβρίου 2005 η Eλλάδα είχε απορροφήσει το 36% της 

δημόσιας δαπάνης του Γ’ KΠΣ, δηλαδή 12,3 δισ. ευρώ. Έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις, η απορρόφηση θα έχει ανέλθει στο 40%, δηλαδή σε 13,7 δισ. ευρώ. 

Ένα θετικό γεγονός είναι ότι ενδεχομένως η Ελλάδα καταφέρει να εξασφαλίσει το ποσό των 

19,5 δισ. ευρώ για το επερχόμενο Δ’ KΠΣ (2007 - 2013). Tο ποσό των 19,5 δισ. ευρώ κρίνεται 

εξαιρετικά ικανοποιητικό για τη χώρα μας, η οποία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή της 

στους κοινοτικούς πόρους. Οι κατασκευαστές αναφέρθηκαν και στην παρατεταμένη κρίση που 

κλάδου, που οδηγεί σε πτωχεύσεις εταιρειών, μείωση τζίρου και απολύσεις που φθάνουν τις 

100.000. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα, τα χρέη των 

κατασκευαστικών εταιρειών προς τις τράπεζες έχουν ήδη φτάσει στο ποσό των 3,5 δισ. ευρώ, ενώ 

από αυτά, τα 2,7 δισ. είναι χρέη των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. 

Την ίδια στιγμή, ο κατασκευαστικός κλάδος μετρά 100.000 ανέργους, μεταξύ αυτών περίπου 

8.000 μηχανικούς, ενώ οι οφειλές του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις 

κατασκευαστικές ανέρχονται σε 850 εκατ. ευρώ. Μέσα σε όλη αυτή την αρνητική εικόνα ήρθε να 

προστεθεί και η υπόθεση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η οποία φαίνεται ότι 

σε πολλές περιπτώσεις επιβαρύνει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης των τεχνικών 

εταιρειών, ειδικά σε ό,τι αφορά την καθαρή τους θέση. 

Αλλά και για το σύνολο του 2005 εταιρείες που ανήκουν στην ανώτερη τάξη αναμένεται να 

παρουσιάσουν περαιτέρω μείωση των οικονομικών τους μεγεθών με ταυτόχρονη άνοδο των 

δανειακών τους υποχρεώσεων. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το σύνολο του κύκλου εργασιών των 

εταιρειών 7ης τάξης το 2003 ανήλθε σε 3,9 εκατ. ευρώ, ενώ το 2005 εκτιμάται ότι θα φτάσει 2,2%, 

μειωμένος κατά 77,27%. Μεγάλη και η πτώση κερδοφορίας για τις εταιρείες, καθώς το 2003 είχαν 

συνολικά κέρδη προ φόρων 335 εκατ. ευρώ ενώ το 2005 θα φτάσουν μόλις τα 180 εκατ. ευρώ. 

Αντίθετα, διπλασιασμό του δανεισμού τους αναμένεται ότι θα έχουν φέτος οι «μεγάλοι» σε σχέση 

με το 2002. 

 
7.3. Η έλλειψη προγραμματισμού των έργων 

 
Υφίσταται έλλειψη προγραμματισμού. Τα δημόσια έργα δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό 

προγραμματισμό, που θα επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου και την 

ισορροπημένη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος. Σήμερα διανύουμε μία 

περίοδο ανομβρίας στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων.  

Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΥΠΕΧΩΔΕ.. Το δεδομένο είναι ότι οι όποιες δημοπρατήσεις 

έχουν ολοκληρωθεί ή αναμένεται να ολοκληρωθούν, δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε πλήρη 

απασχόληση του παραγωγικού μηχανισμού του υγιούς κατασκευαστικού κλάδου.  
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7.4. Η έντονη γραφειοκρατία 
 

Το μέγεθος και το πλήθος της γραφειοκρατίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται 

στους διαγωνισμούς, καθώς και οι αλληλοαναιρούμενες και αντιφάσκουσες αποφάσεις και 

εγκύκλιοι των υπηρεσιών, οδηγούν σε πρωτοφανείς καθυστερήσεις στις αναθέσεις των έργων. Το 

πλήθος των ενστάσεων και των προσφυγών είναι απόρροια των όσων περιλαμβάνουν τα τεύχη 

δημοπράτησης και οι πρότυπες διακηρύξεις, που αντί να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και τα 

δικαιολογητικά, περιέπλεξαν τις διαδικασίες με τις ασάφειες και αντιφάσεις που περιλαμβάνουν. 

Όπως προκύπτει από πιλοτική έρευνα που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ 

στο πλαίσιο του έτους ”Ανταγωνιστικότητας” σε ποσοστό που κυμαίνεται από 1,6% έως και 7,2% 

της προστιθέμενης αξίας που παράγει μία ελληνική επιχείρηση αντιστοιχεί η επιβάρυνση που 

προκαλεί η γραφειοκρατία σε όλο το φάσμα λειτουργίας της.  

Σύμφωνα με το κόστος που μετρήθηκε, η απασχόληση που απαιτείται για την προσαρμογή 

των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του κράτους αποτελεί: το 8,91 τοις χιλίοις της απασχόλησης για 

μία μεγάλη επιχείρηση, το 14,62 τοις χιλίοις της απασχόλησης για μία μεσαία επιχείρηση και το 

53,11 τοις χιλίοις για μία μικρή επιχείρηση. 

Με την μετατροπή της αναγκαίας απασχόλησης σε νομισματικό κόστος και προσθέτοντας 

άλλα αναποτελεσματικά κόστη από τη γραφειοκρατία υπολογίζεται ότι το κόστος της 

γραφειοκρατίας είναι επιβαρυντικό για την ανταγωνιστικότητα καθώς αποτελεί: το 1,6% της 

προστιθέμενης αξίας για μία μεγάλη επιχείρηση, το 3,7% για μία μεσαία επιχείρηση και το 7,2% 

για μία μικρή επιχείρηση. 

Από τα αποτελέσματα της μελέτης του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι: 

 το κόστος που προκαλεί σε μια επιχείρηση η γραφειοκρατία είναι απολύτως μετρήσιμο 

μέγεθος, άρα μπορούν να τεθούν στόχοι για τον περιορισμό του, 

 η γραφειοκρατία επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, το κόστος της 

γραφειοκρατίας αποδεικνύεται σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ιδιαιτέρως τις 

μικρές, 

 το κόστος της γραφειοκρατίας μειώνεται με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, 

 πολλά βάρη δημιουργούν ξεπερασμένες ρυθμίσεις που οι απαιτήσεις τους δεν 

ανταποκρίνονται στη σημερινή εποχή. 

 Η γραφειοκρατία και η έλλειψη της κατάλληλα οργανωμένης και στελεχωμένης κρατικής 

μηχανής αποτελούν δυο τομείς αιχμής που πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν στο "τραπέζι προς 
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συζήτηση", διότι ελληνικές επενδύσεις, μικρές και μεγάλες, παραμένουν ανενεργές και ξένες δε 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν και να καρποφορήσουν στη χώρα μας. 

 
7.5. Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 
 

Το τραπεζικό σύστημα έχει κληθεί να αναλάβει το βάρος της χρηματοδότησης των δημοσίων 

έργων δια μέσου της παροχής πιστώσεων στις κατασκευαστικές εταιρίες. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις όμως το δημόσιο δεν πληρώνει έγκαιρα τους εγκεκριμένους λογαριασμούς ή 

καθυστερεί σκόπιμα την έγκρισή τους. Οι υπηρεσίες πιέζουν για τη γρήγορη εκτέλεση των έργων. 

Οι εργοληπτικές εταιρίες, και οι μελετητές, χρηματοδοτούν με δική τους ευθύνη και δικό τους 

κίνδυνο την εκτέλεση των δημοσίων έργων, χωρίς να υφίσταται καμιά συμβατική τους υποχρέωση. 

Έτσι, δανείζονται ακριβά και χωρίς τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου των όρων δανείου. Και 

έτσι βρίσκονται κάτω από ένα καθεστώς διαρκούς ομηρίας.  

Η προσφυγή σε μεγάλου ύψους εγγυητικές επιστολές ενισχύει το ρόλο των τραπεζών, χωρίς 

κανόνες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα δεχθεί να συμμετάσχει το τραπεζικό 

σύστημα στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αποτελεί ένα θέμα που θα πρέπει να 

αντιμετωπισθεί σύντομα. Αυτές οι συμπράξεις δεν συνιστούν βέβαια πανάκεια στα ζητήματα των 

Δημοσίων Έργων. 

Επίσης ο ανταγωνισμός, επηρεαζόμενος από το γενικότερο κλίμα, οξύνεται ακόμη και στα 

μεγάλα έργα με δεδομένες τις μεγάλες καθυστερήσεις. Το μεγάλο ύψος των εγγυητικών επιστολών 

οδηγεί στην ανάδειξη των τραπεζών στον κυρίαρχο παράγοντα στο σύστημα παραγωγής των 

δημοσίων έργων, αλλά και στη δραματική επιβάρυνση των εταιρειών από υπέρογκες προμήθειες. 

Οι σχέσεις των τραπεζών με τον κατασκευαστικό κλάδο και τα δημόσια έργα δεν είναι οι σωστές. 

Οι εργολήπτες έχουν αποδώσει κατά καιρούς ευθύνες στην κυβέρνηση για την επιλογή να καλύψει 

τα ελλείμματα μέσω μείωσης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων. 

Σημαντικό είναι το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών 

Ανωτέρας Τάξης), της επανεμφάνισης των μεγάλων εκπτώσεων, γεγονός με αρνητικές συνέπειες 

για τα ίδια τα έργα και ορατό τον κίνδυνο επιστροφής στις εμπλοκές άλλων εποχών. Τα μέτρα 

αποτρεπτικού και κατασταλτικού χαρακτήρα, όπως οι μικρές τιμές στα τιμολόγια, η αυστηρότητα 

στους αναδόχους και κυρίως οι κλιμακούμενες υψηλές εγγυητικές επιστολές, δεν μπορούν να 

αποδώσουν κάτω από τις συνθήκες άκρατου ανταγωνισμού που διαμορφώνεται λόγω της έλλειψης 

δημοσίων έργων.  

Οι πρόσθετες εγγυήσεις που θέσπισε ο νέος  Νόμος, αποδείχτηκε στην πράξη ότι σαν μέτρο 

δεν λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς το ύψος των εκπτώσεων Το μόνο αποτέλεσμα που είχε 

αυτό το μέτρο ήταν αφενός να επισημοποιήσει και να επιβάλλει την συμμετοχή του τραπεζικού 
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παράγοντα στο γίγνεσθαι των έργων και αφετέρου να ενισχυθεί ο ρόλος στις διαδικασίες της 

ανάθεσης αυτών που έχουν και κατέχουν. 

Είναι μεγάλο βάρος για τις υγιείς κατασκευαστικές επιχειρήσεις οι πρόσθετες εγγυήσεις και 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς. Είναι γεγονός 

ότι οι ενισχυμένες εγγυήσεις, αποτελούν τροχοπέδη στον υγιή ανταγωνισμό και στις υγιείς 

επιχειρήσεις και αποβαίνουν σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων των φορέων εκτέλεσης των 

έργων. 

Από την πλευρά τους οι εργοληπτικές επιχειρήσεις προασπίζοντας τα επαγγελματικά τους 

συμφέροντα εκτός από την αγωνιστικότητά τους και αποφασισμένοι να συμβάλλουμε στην 

επεξεργασία, προώθηση ενός συνολικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της παθογένειας στα 

δημόσια έργα απευθύνονται με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση απαιτώντας : 

 Να καθιερωθεί και να είναι σεβαστός ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα 

στην πολιτεία και τις εργοληπτικές οργανώσεις. 

 Να μελετηθούν και προωθηθούν θεσμικές παρεμβάσεις στο σύστημα παραγωγής των 

Δημ. Έργων σε συνεργασία πολιτείας και εμπλεκομένων φορέων. 

 Με τις υπερβολικές πρόσθετες εγγυήσεις που απαιτεί ο νέος νόμος το μόνο που 

εξασφαλίζει είναι να αναδείξει τις Τράπεζες σε ρυθμιστικό παράγοντα ανάθεσης έργων, 

να αυξήσει τα υπερκέρδη τους σε βάρος της ποιότητας των έργων και να εξουθενώσει 

τους εργολήπτες – κατασκευαστές με τις υπερβολικές εμπράγματες εγγυήσεις που 

απαιτούν αυτές. 

 Να αυξηθούν στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό οι προβλέψεις του προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων για την κατασκευή έργων υποδομής. 

 Να πάψει η έλλειψη πιστώσεων να αποτελεί το άλλοθι των υπηρεσιών για την μη 

προώθηση των λογαριασμών. Να υπάρχει πλήρης και εξειδικευμένη πίστωση για κάθε 

δημοπρατούμενο έργο. 

 Να ενισχυθούν με μέσα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό οι υπηρεσίες διεύθυνσης και 

ελέγχου των έργων. 

 Να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο Διακηρύξεων με φωτογραφικές διατάξεις που είναι 

αντίθετες με την ισότιμη αντιμετώπιση των διαγωνιζόμενων. 

 Να προωθηθούν και εξοφληθούν άμεσα πιστοποιήσεις για εκτελεσμένες εργασίες που 

εκκρεμούν. 

 Να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο 

 
Συμπεράσματα και προοπτικές του κλάδου 
 

Σε ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον, θεσμικό και επιχειρηματικό, καλούνται να κινηθούν 

και να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες. Οι αλλαγές που 

προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία των συγχωνεύσεων - συνενώσεων δυνάμεων το 2002 από τη 

μία πλευρά, αλλά και οι νέες ρυθμίσεις όσον αφορά στον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων 

από την άλλη, έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό πλαίσιο για τη δράση των τεχνικών 

επιχειρήσεων στο μέλλον.  

Ήδη, οι τεχνικές εταιρίες φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και 

επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ενίσχυση της θέσης τους μέσω της ανάληψης μεγάλων 

έργων και της επέκτασης της παρουσίας τους σε συμπληρωματικές δραστηριότητες (real estate, 

παραγωγή ενέργειας, σύνταξη μελετών, διοίκηση έργων κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος, οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν εκσυγχρονίσει 

τις δομές διοίκησής τους, έχουν ανανεώσει τον εξοπλισμό τους και έχουν συνάψει στρατηγικές 

συμμαχίες με αντίστοιχους οίκους του εξωτερικού. 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του κλάδου των κατασκευών στο οικονομικό γίγνεσθαι στης 

χώρας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί: οι κατασκευές συμμετέχουν με ποσοστό 

24% στη διαμόρφωση του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος και απασχολούν περισσότερους από 

300 χιλιάδες εργαζομένους. Επομένως, η όποια ανάπτυξή του ή αντίθετα η οποιαδήποτε κρίση έχει 

άμεσα - θετικές ή αρνητικές αντίστοιχα - επιπτώσεις στην γενικότερη οικονομία. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η άνθηση του κλάδου κατά τη προηγούμενη δεκαετία διαδραμάτισε 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την εποχή εκείνη. Αντίθετα, οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα αρκετές τεχνικές εταιρίες φαίνεται πως 

επηρεάζει αρνητικά και το οικονομικό κλίμα. Πάντως, παράγοντες του κλάδου χαρακτηρίζουν 

προσωρινή την κρίση και εκτιμούν πως σύντομα τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Παράλληλα, 

σημειώνουν πως αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον κατασκευαστικό 

κλάδο και να παραμείνουν σ' αυτόν οι υγιείς και ικανές επιχειρήσεις.  

Ενδεικτικά της πορείας του κλάδου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι τα 

οικονομικά μεγέθη των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 2.  

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του κλάδου για το 2004 ήταν αντίστοιχη της 

προηγούμενης χρονιάς λόγω του περιορισμού του κατασκευαστικού αντικειμένου και της μη 

ανάθεσης νέων έργων σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, τα μηνύματα για το μέλλον 

του κλάδου των κατασκευών είναι θετικά, καθώς αναμένεται τα επόμενα χρόνια να γίνουν αρκετές 
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δημοπρατήσεις νέων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στη χώρα μας, παράλληλα 

με τα δημόσια έργα, αναμένεται να ανατεθεί και η υλοποίηση σημαντικών υποδομών με το 

σύστημα της αυτοχρηματοδότησης. Μεταξύ αυτών και τα έξι μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα 

οδικά έργα, για τα οποία έχουν ήδη συγκροτηθεί ισχυρά κοινοπρακτικά σχήματα. 

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες διεκδικούν μερίδιο και από τα έργα σε 

βαλκανικά κράτη και κράτη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (Μέση Ανατολή, ανατολική 

Ευρώπη). Ήδη, κάποιες εταιρίες έχουν αναπτύξει δραστηριότητες στο εξωτερικό και μάλιστα 

εκτελούν τα πρώτα τους έργα εκεί.  

Η μεγέθυνσή τους μέσω των πρόσφατων συγχωνεύσεων, ο εκσυγχρονισμός των δομών και 

των μέσων που διαθέτουν, αλλά κυρίως η εμπειρία που απέκτησαν το προηγούμενο διάστημα από 

την κατασκευή μεγάλου αριθμού έργων (ολυμπιακές υποδομές, έργα του Γ' ΚΠΣ, μεγάλα 

εξειδικευμένα έργα) έχουν ισχυροποιήσει τη θέση των ελληνικών τεχνικών εταιριών σε βαθμό που 

μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον τις ξένες ομοειδείς επιχειρήσεις. Αξίζει 

να αναφερθεί πως οι κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας μας κινούνται έντονα στα γειτονικά 

κράτη και στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Μάλιστα, ορισμένες έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν 

συγκεκριμένες επενδύσεις real estate . Ο τομέας της αξιοποίησης ακινήτων εκτιμάται πως θα 

αποτελέσει τον δεύτερο σημαντικό «πυλώνα» πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του 

ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού στο εξωτερικό. 

Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές στον Κατασκευαστικό Κλάδο 

 
Όπως έγινε σαφές από την ανάλυση που προηγήθηκε ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος 

μεγεθύνεται συνεχώς κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας με αποτέλεσμα να σημειώνει 

κατά τα πιο πρόσφατα έτη επίπεδα δραστηριότητας που δεν είχε πετύχει για πάνω από 25 έτη.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η εξέλιξη  οφείλεται τόσο στην μεγέθυνση του κλάδου των 

δημοσίων έργων - απορρόφηση πόρων για έργα υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ και Γ’ 

ΚΠΣ και διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των Ολυμπιακών Έργων - όσο και στην συνεχή 

άνοδο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας.  

Επίσης, από την προηγούμενη ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η διαχρονική εξέλιξη του προϊόντος 

του κλάδου ακολούθησε δύο διαφορετικά μοτίβα: ολοένα και υψηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης μέχρι 

και το 2000, ολοένα και ηπιότεροι ρυθμοί κατά τα πιο πρόσφατα έτη, χαρακτηριστικό που ισχύει 

και εάν εξεταστούν χωριστά τα δημόσιας χρηματοδότησης τεχνικά έργα και η ιδιωτική οικοδομική 

δραστηριότητα – τουλάχιστον όπως αυτή μετριέται βάσει της διαχρονικής εξέλιξης του όγκου που 

αντιστοιχεί στις εκδιδόμενες οικοδομικές άδειες.  
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Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, συνδυαζόμενα, υποδεικνύουν ότι ο εγχώριος κατασκευαστικός 

κλάδος έχει φτάσει σε υπερεκμετάλλευση των παραγωγικών του δυνατοτήτων, ουσία έχει ήδη 

περιέλθει σε σημείο καμπής αναφορικά με την εγχώρια αγορά – τα 4,4 δις ανεκτέλεστο των 25 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων του κλάδου κατά τον Σεπτέμβριο του 2004, 

σαφώς το υποδεικνύουν – υπό την υπόθεση δεδομένων συνθηκών ζήτησης για το προϊόν του.  

Εάν στο ανωτέρω συμπέρασμα προστεθούν: 
 

η μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης του υφιστάμενου προγραμματισμού των έργων του 

Γ΄ΚΠΣ,  

η υψηλότατη εξάρτηση των εσόδων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου από τα 

δημόσιας χρηματοδότησης έργα,  

οι ελάχιστες σχετικά προσπάθειες δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων σε 

αγορές εξωτερικών χωρών,  

τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στα ζητήματα της κατασκευής τεχνικών έργων με 

αυτοσυγχρηματοδότηση,  

η καχεκτική ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς real estate,  
 

τότε οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου φαντάζουν 

μάλλον δυσοίωνες.  
 

Η αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων (όπως τα μεγέθη της απασχόλησης και οι πτωχεύσεις 

επιχειρήσεων) και η έξοδος από τη διαφαινόμενη κρίση μπορεί να προκύψει από την εγρήγορση 

και την ανάληψη δράσεων τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο, κυρίως, όσο και από την Πολιτεία, 

δευτερευόντως.  

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 εταιριών του κλάδου απαιτεί ανταπόκριση στις προκλήσεις για 
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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. Οι διαγωνισμοί που προχώρησαν και στους 

οποίους προέκυψε ανάδοχος και εκείνοι που βρίσκονται σε εξέλιξη επηρεάζουν άμεσα προς θετική 

κατεύθυνση. 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 Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

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 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.  

Η εξέλιξη της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς οι προοπτικές της και η απαίτηση 

αντιμετώπισης του ανταγωνισμού δημιουργούν την ανάγκη:  

της συνεχούς ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού 

εξοπλισμού  

της δημιουργίας σύγχρονων, ευέλικτων και αποτελεσματικών επιχειρησιακών δομών τόσο 

σε επίπεδο υποστήριξης όσο και επίπεδο κατασκευής και έγκαιρης παράδοσης των έργων  
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• 

• 

της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης των κατασκευαστικών εταιριών και της 

αναζήτησης νέων σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  

της διαρκούς αύξησης του «άριστου μεγέθους λειτουργίας» των τεχνικών- 

κατασκευαστικών εταιριών  

 

Οι στόχοι που θα πρέπει να θέσουν οι εταιρίες για να επικρατήσουν αλλά και να 

ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά είναι: α) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας β) η 

εκμετάλλευση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας και γ) η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από 

την επίτευξη οικονομίας κλίμακας.  

Παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα η προοπτική εξέλιξης των 

εταιριών του κλάδου εξελίσσεται ευνοϊκά. Σε αυτή την προοπτική συμβάλλει η απεμπλοκή στις 

αναθέσεις των έργων και η προώθηση κατ' επέκταση έργων συγχρηματοδοτούμενων με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση των μεγάλων αυτοχρηματοδοτούμενων έργων Οδικών Αξόνων 

και η προώθηση των ΣΔΙΤ που ανοίγουν δυνατότητες στην κατασκευαστική αγορά σε ένα νέο 

επίπεδο. 

Σε όλα τα παραπάνω δε πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε βέβαια τον καθοριστικό 

ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στη διαμόρφωση τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και 

της πορείας των εταιριών. Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κεφάλαιο και 

ως σημαντική πηγή για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για το λόγο αυτό η 

εταιρική κουλτούρα που δίνει προτεραιότητα στον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, μπορεί να 

αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας. Ο σεβασμός στον άνθρωπο, που εκφράζεται μέσα από την 

κουλτούρα και τις αξίες της επιχείρησης, δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον, που σε συνδυασμό 

με την στρατηγική και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί ουσιαστικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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