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Τα μηνύματα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX και Intrakat στη
νέα κυβέρνηση για τα μεγάλα έργα
2019/10/10 09:18 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Τα… μηνύματά τους στη νέα κυβέρνηση και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Κώστα Καραμανλή έστειλαν οι κατασκευαστικές εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX και
Intrakat.
Μιλώντας στο 2nd Athens Investment Forum, ο διευθύνων σύμβουλος της AVAX
Κωνσταντίνος Μιτζάλης, o διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Πέτρος Σουρέτης και
το μέλος του δ.σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περδικάρης αναφέρθηκαν στις
υφιστάμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος, ζητώντας
την υλοποίηση σειράς ενεργειών από πλευράς της Πολιτείας.
Ειδικότερα, τον κώδωνα του κινδύνου για την κατασκευαστική αγορά, όπου
ουσιαστικά δεν υπάρχουν νέα έργα, έκρουσε ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης.
«Στην κατασκευαστική αγορά το μέλλον πρέπει να έρθει το γρηγορότερο δυνατό. Τα
έργα είναι πολύ λίγα και οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν βρίσκονται στην
καλύτερη κατάσταση, έστω κι αν βρίσκουν διέξοδο είτε στο εξωτερικό είτε στις
επενδύσεις στο χώρο του τουρισμού.
Ζητούμε να κάνει η κυβέρνηση ό,τι είναι δυνατόν ώστε να ξεκινήσει η δημοπράτηση
των νέων έργων», υπογράμμισε αρχικά.
Ο κ. Μιτζάλης ζήτησε να υπάρξει σχεδιασμός των επενδύσεων με εθνικό σχέδιο και
συμφωνία «έστω σε βασικές αρχές μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών κομμάτων

ώστε να υπάρξουν συγκλίσεις. Τα μεγάλα έργα δεν μπορούν να έχουν σχεδιασμό
τετραετίας. Θα πρέπει να ξέρουν οι εταιρείες του κλάδου ποια έργα έχουν μπροστά
τους».
Στο κομμάτι των χρηματοδοτικών πόρων, ο ίδιος ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια οι
πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν περικοπεί σημαντικά
και δεν επαρκούν για τις ανάγκες της χώρας.
«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι τα έργα έχουν άμεση, θετική επίδραση
στην οικονομική δραστηριότητα και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έχουμε καταφέρει
να το εκμεταλλευτούμε στο βαθμό που θα έπρεπε».
Ο διευθύνων σύμβουλος της AVAX ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να
ενσκήψει στο κομμάτι της διαδικασίας ωρίμανσης των έργων.
«Πρέπει να τεθούν όλες οι διαδικασίες σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα και η
συνεργασία με το Δημόσιο να είναι στενότερη και ταχύτερη, ενώ είναι αναγκαία και η
αλλαγή του τρόπου δημοπράτησης, ώστε να αποφευχθούν οι εκπτώσεις του 50%,
60% και 80%.
Τα έργα που έχουν εξαγγελθεί δεν είναι έτοιμα προς δημοπράτηση, ενώ αυτά που
έχουν δημοπρατηθεί χρειάζονται μία διετία μπροστά.
Δεν θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια της νέας ηγεσίας, ούτε της προηγούμενης,
δυστυχώς όμως, υπήρξαν καθυστερήσεις και αδράνεια ως προς την προετοιμασία
των νέων έργων.
Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου.
Έχουμε ανάγκη την άμεση έναρξη των νέων έργων.
Εκτός από τη δημοπράτηση των ώριμων έργων και τη θέσπιση σφιχτών
χρονοδιαγραμμάτων είναι ανάγκη να προχωρήσει η έγκριση εργασιών μέσω
των υφισταμένων παραχωρήσεων, ώστε να τονωθεί η αγορά σε
περιφερειακό επίπεδο».
Για ένδεια όσον αφορά τα έργα έκανε λόγο στην ομιλία του ο κ. Γιώργος Περδικάρης
από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος παρέθεσε και συγκεκριμένους αριθμούς:
«Την περίοδο 2016- 2019 δημοπρατήθηκαν έργα 3,2 δισ. ευρώ (σ.σ. η αναφορά
γίνεται για έργα προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ) και από αυτά τα έργα, τα
2,3 δισ. ευρώ είναι μπλοκαρισμένα, ενώ μόνο για τα υπόλοιπα 900 εκατ. ευρώ έχουν
υπογραφεί συμβάσεις και εκτελούνται.
Από αυτές, τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν στην οδοποιία Πάτρα – Πύργου και άλλα 250
εκατ. ευρώ στον Ε65. Σε μία ολόκληρη τετραετία εξελίσσονται έργα που

αντιστοιχούν μόλις στο 50% του τζίρου των εταιρειών της ανώτατής τάξης.
Ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάγκη για ένα ‘’restart’’ και μία συμφωνία
επανεκκίνησης στον κλάδο των υποδομών που θα κόψει τον γόρδιο δεσμό.
«Την ανάγκη αυτή θεωρούμε ότι έχει αντιληφθεί και η παρούσα ηγεσία του
υπουργείου. Οι διαγωνισμοί βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους μπλοκαρισμένοι ή σε
πολύ μικρό βαθμό ωρίμανσης.
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ένα ή δύο
χρόνια. Ενδεικτικά, το μοντέλο των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ αποτελεί
μία διέξοδο».
Ο κ. Περδικάρης ανέφερε ότι υπάρχει η δυνατότητα, υπό τις δεδομένες συνθήκες, να
υπάρξει κατασκευαστικό αντικείμενο με πιο άμεσο τα έργα στις επεκτάσεις των
συμβάσεων παραχώρησης, τις ενεργειακές υποδομές και τα σιδηροδρομικά έργα που
είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, όπως το τελευταίο στάδιο του Κόρινθος – Πάτρα και το
Λάρισα – Βόλος.
Τέλος, για την ανάγκη να υπάρξουν «γρήγορες νίκες» ώστε να καλυφθεί το κενό των
έργων και να ενισχυθεί η ανάπτυξη στη χώρα έκανε λόγο κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο Athens Investment Forum, ο κ. Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων
σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Ο ίδιος πρότεινε να υπάρξει κι ένα κεντρικό όργανο
συντονισμού στον τομέα των υποδομών με τη συμμετοχή επιτελών από τα αρμόδια
υπουργεία.
«Για κάθε 1 εκατ. ευρώ στον κατασκευαστικό τομέα, δημιουργούνται 45 θέσεις
εργασίας και με αυτές συνδέονται ακόμη 1,5 θέσεις εργασίας. Ο κύριος εχθρός είναι
ο χρόνος για να κερδηθεί το στοίχημα.
Θα πρέπει να δοθούν «γρήγορες νίκες» και γι’ αυτό χρειάζεται ένα όργανο
συντονισμού, ένα task force υποδομών με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών, του υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Αποβλήτων», υπογράμμισε.
Από την πλευρά του, ο κ. Μανώλης Σιγάλας Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
Νοτίου Ευρώπης της Hill International, στη διάρκεια της ομιλίας του στο Athens
Investment Forum, αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε
εκκρεμότητα, τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις αναπτυξιακές
προοπτικές της Ελλάδας, καθώς οι συνθήκες ωριμάζουν ώστε να ευνοήσουν τόσο τις
μεγάλες όσο και τις μεσαίες και μικρότερες επενδύσεις.
Όπως είπε μόνο στην Αττική υπάρχουν έργα αξίας 5 έως 6 δις. ευρώ όπως το
Ελληνικό, οι επενδύσεις στον ΟΛΠ και η επέκταση του μετρό, που μαζί με άλλα
μικρότερα projects ισοδυναμούν με το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών

ομίλων. Αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει σημαντικό αντικείμενο σε έργα
όπως τα περιφερειακά λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα ενεργειακά έργα.
Ο κ. Σιγάλας εκτίμησε ότι δικαίως οι προσδοκίες είναι υψηλές, ωστόσο πρέπει να
γίνει σωστή διαχείριση και συστηματική προσπάθεια καθώς και το 2019 υπήρξε
κοιλιά και θα πρέπει το 2020 να έρθουν στην εκκίνηση και να μπουν στη φάση της
κατασκευής έργα που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Ο τεχνικός κλάδος σύμφωνα με τον κ. Σιγάλα θα πρέπει να βοηθήσει να προχωρήσουν
τα έργα, οι εταιρίες να προσλαμβάνουν εργαζόμενους όσο οι συνθήκες βελτιώνονται,
να συνδράμουν ώστε να βγαίνουν νέα στελέχη και να συγκεντρώνεται τεχνογνωσία
και τέλος ο κλάδος να παραμείνει κοντά στην πολιτεία και τους decision makers.

