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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ – ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ 
Άρθρο του κ. Ευστράτιου Σιμόπουλου*  
στην εφημερίδα ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ, της 27-06-2009 

Με αφορμή την ήττα της Νέας 
Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, 
επανήλθε πάλι στο προσκήνιο, η 
συζήτηση για τη θέση της επι-
κοινωνίας στη πολιτική, αλλά 
και η ανάγκη επιτάχυνσης της 
υλοποίησης του κυβερνητικού 
έργου. 
 
Ανήκω σε αυτούς που πιστεύ-
ουν ότι η επικοινωνία δεν πρέ-
πει να καλύπτει η να χαλιναγω-
γεί την πολιτική και ότι ο κύριος 
στόχος κάθε πολιτικής ενασχό-
λησης πρέπει να είναι η βελτίω-
ση του βιοτικού επιπέδου 
(οικονομικού, μορφωτικού, πο-
λιτιστικού, κ.λπ.) όλων όσων δεν 
έχουν πρόσβαση, στα συστήμα-
τα εξουσίας, τα οποία διαμορ-
φώνονται σε μία ελεύθερη κοι-
νωνία. 
 
Η άποψη αυτή, φιλελεύθερη 
στο πυρήνα της, αντιπαρατίθε-
ται ευθέως σε απόψεις που 
προτάσσουν τον πλήρη ή μερι-
κό έλεγχο της οικονομίας από 
το κράτος, επιθυμώντας ουσια-
στικά ένα απέραντο και παντο-
δύναμο σύστημα εξουσίας, το 
οποίο θα καταδυναστεύει τον 
πολίτη. 
 
Σε ποιο όμως βαθμό μπορεί να 
επιτευχθεί η αποτελεσματικότη-
τα στη παραγωγή έργου, όταν 
αρκετοί από τους πολιτικούς, οι 
οποίοι καλούνται να την υλο-
ποιήσουν δεν έχουν τεχνοκρατι-
κή επάρκεια, ή πολλοί από τους 
τεχνοκράτες που χρησιμοποιού-
νται στη κυβερνητική μηχανή 
δεν διαθέτουν πολιτική επάρ-
κεια;  
 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 
είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρε-
τικά απλή και είναι η εξής: 
 
ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
 
Διότι, όποιος δεν κρύβεται πίσω 
από το δάκτυλό του, εύκολα α-
ντιλαμβάνεται, ότι η πολιτική 

σήμερα, ιδίως η κυβερνητική, 
χρειάζεται πολιτικούς τεχνοκρά-
τες και τεχνοκράτες πολιτικούς. 
 
Διαφορετικά χρησιμοποιώντας 
κάποιες φορές στην κυβερνητι-
κή μηχανή, από τις πλέον υψη-
λές θέσεις τις υπουργικές, έως 
τις χαμηλότερες, ανθρώπους 
χωρίς δυνατότητες διοίκησης, 
με όποιες ιδιότητες αυτή απαι-
τεί, είναι λογικό η επικοινωνία ή 
η επικοινωνιακή διαχείριση να 
αποτελεί την πρώτη τους επιλο-
γή. Αναγκάζονται έτσι να κρύ-
βουν τα προβλήματα «κάτω 
από το χαλί» αντί να ενδιαφέρο-
νται να δώσουν λύσεις, να κά-
νουν μεταρρυθμίσεις και γενικά 
να προχωρήσουν γρήγορα την 
υλοποίηση του κυβερνητικού 
έργου. 
 
Μοιραία όμως κάποια προβλή-
ματα χρονίζουν και επανέρχο-
νται, ενώ ο λογαριασμός από 
τους πολίτες, έρχεται και αυτός 
στις επόμενες εκλογές. 
 
Βέβαια, τα ίδια προβλήματα 
ανακύπτουν όταν διορίζονται 
σε κυβερνητικές θέσεις τεχνο-
κράτες, οι οποίοι δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι πίσω από τους 
αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι 
και πολλές φορές γενιές ολόκλη-
ρες και μοναδικός τους στόχος 
είναι η παραγωγή καλών αποτε-
λεσμάτων στους ισολογισμούς 
των δημοσίων επιχειρήσεων. 
Έτσι λοιπόν, χωρίς δυνατότητα 
πολιτικής προσέγγισης των 
θεμάτων, δεν φροντίζουν να 
δημιουργούν εκ των προτέρων 
τις κατάλληλες εκείνες συνθή-
κες που θα τους επιτρέψουν να 
ενεργήσουν, σε ένα πρόσφορο 
και χωρίς μεγάλες κοινωνικές 
εντάσεις έδαφος. 
 
Στο σημείο αυτό, οφείλω να 
τονίσω, ότι κατανοώ ότι ο 
απαιτούμενος συνδυασμός 
ιδιοτήτων, δεν είναι καθόλου 
εύκολο να βρεθεί. Σίγουρα 
όμως δεν πρόκειται να βρεθεί, 

όσο οι κομματικές ηγεσίες 
κάνουν επιλογές για τα ψηφο-
δέλτια τους, έχοντας μοναδικό, 
κατά νου κριτήριο, τη δυνατό-
τητα προσέλκυσης ψήφων, 
προτιμώντας τις λεγόμενες 
«λαμπερές» υποψηφιότητες ή 
επιλέγοντας ανθρώπους που 
διαθέτουν, θεωρητικά πάντα 
«κληρονομιά ψήφων». Δεν θα 
διαφωνήσω βέβαια, ότι σε ένα 
βαθμό κάτι τέτοιο είναι απαραί-
τητο, διότι δεν πρόκειται να 
κυβερνήσουν αν δεν κερδίσουν 
τις εκλογές. Η δοσολογία όμως 
είναι αυτή που τρομάζει και η 
περί του αντιθέτου απόψεις δεν 
πείθουν, όταν ακόμη και όταν 
είναι απολύτως σίγουρο, ότι θα 
κερδίσουν τις εκλογές (Ν.Δ. το 
2004, ΠΑΣΟΚ το 1996), συ-
γκροτούν τα ψηφοδέλτια με τον 
γνωστό και παραδοσιακό 
τρόπο. Το επιχείρημα επίσης, 
ότι τελικά τέτοια πρόσωπα 
επιλέγει ο λαός, ακυρώνει στην 
ουσία την έννοια της ηγεσίας 
στη πολιτική, που θέλει τους 
ηγέτες να βρίσκονται μπροστά 
από το λαό και να τον καθοδη-
γούν, όχι όμως από μεγάλη 
απόσταση, ώστε να μπορούν 
πάντα να αφουγκράζονται τα 
οράματα και τις αγωνίες του. 
 
Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει 
της προσοχής, ότι οι κομματι-
κές ηγεσίες κινούμενες με τον 
παραδοσιακό τρόπο, διαστρε-
βλώνουν και την έννοια της 
δημοκρατίας, διότι γνωρίζοντας 
τις περιορισμένες δυνατότητες 
άσκησης διοίκησης από αρκε-
τούς εκλεγμένους, κυβερνούν 
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με άλλους διορισμένους. Εκεί 
λοιπόν αρχίζει η επόμενη, 
κάποιες φορές για γέλια, διαμά-
χη που βλέπουμε ενίοτε να 
διαδραματίζεται στα τηλεπαρά-
θυρα, με τους πρώτους να 
στρέφονται εναντίον των 
διορισμένων, ενώ οι τελευταίοι, 
κυβερνώντες στην ουσία, 
λογοδοτούν μόνον σε αυτούς, οι 
οποίοι τους διόρισαν. 
 
Αν όμως τα ψηφοδέλτια περιε-
λάμβαναν και ανθρώπους που 
διαθέτουν αποδεδειγμένη 
πολιτική και τεχνοκρατική 
επάρκεια και δυνατότητα να 
επικοινωνήσουν αυτές τις 
ιδιότητες στο εκλογικό σώμα, το 
συνολικό αποτέλεσμα θα ήταν 
σαφώς καλύτερο. Πώς όμως θα 
προσελκυσθούν τέτοιοι 
άνθρωποι στην πολιτική όταν 
θα έχουν να ανταγωνισθούν 
ηθοποιούς, αθλητές, τηλεαστέ-
ρες, ωραίες κυρίες, γόνους 
πολιτικών οικογενειών, συνδικα-
λιστές ξεκομμένους από την 
κοινωνία και «κολλητούς» 
κομματικών αξιωματούχων ή 
πρωτοκλασάτων στελεχών; Σε 
καμία βέβαια περίπτωση δεν 

εννοώ, ότι οι προαναφερθείσες 
κατηγορίες δεν περιλαμβάνουν, 
ορισμένες φορές και πρόσωπα, 
που έχουν τις απαιτούμενες, για 
την παραγωγή έργου, ιδιότητες. 
Οι ιδιότητες αυτές πρέπει να 
είναι όμως εκείνες που θα 
καθορίσουν την πορεία τους 
στην πολιτική και όχι τα υπόλοι-
πα. 
 
Ένα επίσης πλεονέκτημα που 
αυτόματα προκύπτει από την 
προσέλκυση στα ψηφοδέλτια 
ανθρώπων με πολιτική και 
τεχνοκρατική επάρκεια είναι η 
δυνατότητα αν δεν εκλεγούν να 
στελεχώσουν μετέπειτα ένα 
τμήμα της κρατικής μηχανής. 
Το επιχείρημα ότι θα έκαναν το 
κράτος φέουδο της κομματικής 
τους πελατείας είναι υπαρκτό, 
αλλά δεν αποδυναμώνει την 
ουσία της πρότασης. Δεν την 
αποδυναμώνει διότι ούτως ή 
άλλως η στελέχωση της κυβερ-
νητικής μηχανής γίνεται από το 
κόμμα και τους υπουργούς, 
σίγουρα όχι πάντα με αξιοκρα-
τικά κριτήρια. 
 
Στο σημείο αυτό δεν μπορώ να 

αποφύγω τον πειρασμό να 
αναφερθώ στη «θεωρία των 
πρώτων», κατά την οποία 
πρώτοι δεν είναι οι αξιότεροι, 
αλλά εκείνοι οι οποίοι ευρισκό-
μενοι πολύ κοντά στο σύστημα, 
φροντίζουν να καλύπτουν 
αμέσως κάθε θέση που μένει 
κενή. 
 
Συνοψίζοντας τώρα, οφείλω να 
ομολογήσω, ότι μια προσέγγιση 
της πολιτικής παρόμοια με αυτή 
που παρέθεσα, εμπεριέχει 
σήμερα και το στοιχείο του 
ρίσκου. Μήπως όμως το ρίσκο 
βρίσκεται μόνο στα μυαλά των 
κομματικών ηγεσιών και η 
κοινωνία είναι έτοιμη να αντα-
μείψει εκλογικά αυτόν που θα 
το δοκιμάσει; 
 
Φυσικά από την άλλη πλευρά 
και οι έχοντες σε κάποιο βαθμό 
την πολιτική και τεχνοκρατική 
επάρκεια, συνδυασμένη με 
εντιμότητα και με, όσο είναι 
ανθρωπίνως δυνατό, έλλειψη 
ματαιοδοξίας, πρέπει να πά-
ψουν να στρογγυλοκάθονται 
επάνω στις δάφνες της πιθανής 
προσωπικής τους καταξίωσης 

και να εκτεθούν «πολιτικά».  
 
Τελειώνοντας, θέλω να ομολο-
γήσω ότι το θέμα είναι πολύ 
σύνθετο και έχω την πολυτέλεια 
να το παρουσιάζω καθισμένος 
στην πολυθρόνα μου, βγάζο-
ντας για λίγο τον μανδύα του 
επιχειρηματία και φορώντας 
εκείνον του αρθρογράφου-
αναλυτή. Γνωρίζω επίσης ότι 
κανείς δεν απαιτεί από εμένα 
να ενεργήσω πολιτικά.  
 
Άλλωστε κανείς δεν θυμάται 
ποτέ τις αναλύσεις των αρθρο-
γράφων, αλλά όλοι θυμούνται 
τα αποτελέσματα των αποφά-
σεων και των πράξεων των 
πολιτικών, ιδίως των ηγετών, 
διότι αυτά επιδρούν άμεσα στη 
ζωή τους. 
 
Μακριά λοιπόν από εμένα η 
έπαρση της αυθεντίας. Μία 
άποψη σε ένα χρονίζοντα 
διάλογο περί πολιτικής παραθέ-
τω, γνωρίζοντας και τον σχετικό 
αντίλογο, τον οποίο με χαρά θα 
επιθυμούσα να δω δημοσιευμέ-
νο. 

Και Μάνατζερ και Ηγέτης, μέσα από μείγμα 6+6 συστατικών (II)*  
(συνέχεια από το προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο 4) 
Του Γιώργου Ι. Κωστούλα** 
Εξίσου μακριά από τα δύο 
άκρα: τους απρόβλεπτους 
οραματιστές της στιγμής, που 
τσαλαπατούν την καθημερινό-
τητα, και τους τυπολάτρες 
διαχειριστές - τηρητές των 
διαδικασιών, αναζητείται το 
σπάνιο: ο προσγειωμένος 
Ηγέτης και εμπνευσμέ-
νος  Μάνατζερ. Σήμερα το β’ 
μέρος του κειμένου: τα υπόλοι-
πα έξι συστατικά του προτεινό-
μενου δωδεκάλογου.  
  
7. Μακριά από τις μόδες στο 
Μάνατζμεντ 
  
Μην κολλάτε σε στερεότυπα. 
Μην εντυπωσιάζεστε από τις 
κατά καιρούς μοδάτες, λειτουρ-
γικές πανάκειες όπως: Reegi-
neering, Empowerement, 
Restructuring, Downsizing, 
Outsourcing, Total Quality 
Management, Economic Value 
Analysis, Decentralizing, Delay-
ering κ.λπ. Όλα, προϊόντα 
της τελευταίας τριακονταετίας, 
είναι ενδεικτικά, με τη διαδοχι-

κή εμφάνιση και εξαφάνισή 
τους, της εντυπωσιακής ευκολί-
ας με την οποία οι απανταχού 
της γης μάνατζερ σπεύδουν να 
υιοθετήσουν και να εφαρμό-
σουν μεθόδους και τεχνικές, για 
να τις εγκαταλείψουν με την 
εμφάνιση της αμέσως επόμε-
νης. 
  
Όλα αυτά προξενούν σύγχυση 
της διευθυντικής ομάδας, 
μειώνουν την αξιοπιστία των 
ηγετών και στεγνώνουν το 
απόθεμα, τη φρεσκάδα της 
εσωτερικής δημιουργικότητας 
του οργανισμού. Μην αφήνετε 
το ταλέντο και τις ειδικές 
επιδεξιότητες των συνεργατών 
σας να υποαναπτύσσονται και 
να ασφυκτιούν. Ενθαρρύνετε 
πρωτοβουλίες των κατωτέρων 
σας, ευνοώντας την κατά 
καιρούς εφαρμογή ευκαιριακών 
στρατηγικών, έναντι ενός 
δύσκαμπτου δογματισμού. Π.χ. 
κάτω από ορισμένες συνθήκες, 
η ποσότητα μπορεί να είναι 
προτιμητέα της ποιότητας, η 

μεμονωμένη κίνηση αποτελε-
σματικότερη της συμμετοχικής 
δράσης κ.ο.κ. Οι ηγέτες πρέπει 
να είναι αυστηροί στις  βασικές 
τους αρχές, τις θεμελιώδεις 
αξίες, τις θέσεις πολιτικής της 
εταιρείας και ευέλικτοι σε όλα 
τα υπόλοιπα.  
  
8. Εμπιστοσύνη στη διευθυντική 
ομάδα 
  
Οργανωτικά σχήματα, σχέδια, 
θεωρίες, τίτλοι δεν πετυχαίνουν 
τίποτα. Μόνο οι  άνθρωποι 
δημιουργούν και παράγουν. 
Μόνο με την  πρόσληψη των 
αρίστων θα εξασφαλίσετε 
μεγάλες επιδόσεις. Επενδύστε, 
δουλέψτε με λίγους συνεργάτες, 
τους οποίους θα πιστέψετε και 
θα εμπιστευθείτε. Σ’ αυτούς 
αποκαλύψτε όλα τα σχέδιά σας 
και ζητήστε τη βοήθειά τους. 
Παρασύρετε αυτούς τους 
λίγους μαζί σας σε μια δυναμική 
περιπέτεια. Ονειρευτείτε μαζί, 
δώστε τους προοπτική, ορίζο-
ντες. Δώστε τους να καταλά-

βουν ότι το ταξίδι δε θα είναι 
εύκολο. Αλλά το τέλος τού 
ταξιδιού θα είναι μια ηδονή για 
λίγους. Μεταμορφώστε αυτή τη 
μικρή ομάδα σε ένα δυναμικό 
συνδυασμό ικανοτήτων, βοηθή-
στε το κάθε μέλος της να βρει 
το δρόμο του και όλους μαζί να 
συνεργασθούν. Προκαλέστε 
τους να κυριαρχούν σε δύσκο-
λες καταστάσεις και υπογραμμί-
στε τα πράγματα που κάνουν 
έναν άνθρωπο να φτάσει κάτι 
που ξεπερνά τις συνηθισμένες 
επιτεύξεις. Μάθετέ τους να 
παίζουν τίμια το παιχνίδι της 
επιτυχίας με τους συναδέλφους 
τους, τους ανταγωνιστές και 
τους πελάτες. Προσοχή όμως. 
Πριν από κάθετι, εκείνο που 
πρέπει να εξασφαλισθεί στα 
προσόντα των συνεργατών σας 
είναι η ακεραιότητα, η εντιμό-
τητα. Αυτά είναι απόλυτη 
ανάγκη να υπάρχουν  από την 
αρχή και δεν είναι από εκείνα 
που ενδεχομένως θα τα απο-
κτήσουν με τον καιρό. 
  



9. Ταχύτητα στη λήψη αποφά-
σεων 
  
Αν κάτι πρέπει και αξίζει να 
γίνει, ας γίνει αμέσως, έστω και 
ατελώς. Μην αναβάλλετε τη 
δράση μέχρι να διαμορφωθούν 
τέλειες περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες. Η αναβλητικότητα 
μπορεί να μην τελειώσει ποτέ: 
“Πόσους λευκούς κύκνους 
πρέπει να δούμε για να συμπε-
ράνουμε ότι όλοι οι κύκνοι είναι 
λευκοί;” 
 
Oι διαθέσιμες για μια απόφαση 
πληροφορίες σπάνια είναι 
αρκετές. Το αντίθετο. Η απόφα-
ση είναι ακριβώς το τέλος μιας 
διαδικασίας, στην οποία κατα-
λήγει ο μάνατζερ μετά από 
επιλογή, όταν οι πληροφορίες 
είναι ελλιπείς. Το παρακάτω 
πασίγνωστο δίπτυχο έχει πάντα 
την αξία του: “Είναι σημαντικό-
τερο να είστε αποφασιστικοί 
παρά σωστοί” και “μια λανθα-
σμένη απόφαση στο σωστό 
χρόνο είναι προτιμότερη από 
μια σωστή απόφαση σε λάθος 
χρόνο”. 
  

10. Αποφυγή υπερανάλυσης 
  
Προσυπογράφω  τον παρακάτω 
κανόνα που είναι γνωστός ως ο 
κανόνας του Colin Powell, 
υπουργού των Εξωτερικών των 
ΗΠΑ., γνωστή ως Ρ=40 - 70, 
όπου το P σημαίνει την πιθανό-
τητα, τη σκοπιμότητα μάλλον, 
λήψης μιας απόφασης, ενώ οι 
αριθμοί υποδεικνύουν τα 
εκατοστιαία ποσοστά πληροφο-
ριών που έχουμε στη διάθεσή 
μας για να πάρουμε μιαν 
απόφαση.  
  
Αν οι πληροφορίες σας δεν 
ξεπερνούν το 40%, καλό είναι 
να μην προχωρήσετε στη λήψη 
της απόφασης. Αντίθετα, αν οι 
πληροφορίες κινούνται μεταξύ 
40% και 70%, είναι προτιμότε-
ρο να προχωρήσετε στην 
απόφαση τώρα, παρά να 
περιμένετε να συγκεντρώσετε 
συμπληρωματικές πληροφορίες, 
πολύ περισσότερο να φτάσετε 
στο 100%. Κάθε καθυστέρηση 
στη λήψη αποφάσεων με σκοπό 
τη συγκέντρωση πρόσθετων 
πληροφοριών οδηγεί στη γνω-
στή κατάσταση: ανάλυση- 

παράλυση.  
  
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
κάθε αναβολή στη λήψη μιας 
απόφασης, με σκοπό τη μείωση 
των κινδύνων, στην πραγματι-
κότητα οδηγεί στην αύξηση των 
τελευταίων. 
  
11. Ισορροπία μεταξύ επαγγελ-
ματικής και προσωπικής ζωής 
  
Αναζητήστε και καλλιεργήστε 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματι-
κής και προσωπικής ζωής. 
Διοικήστε με χάρη. Ποτέ μην 
οδηγείτε τα πράγματα στα 
άκρα. Χαλαρώστε όταν νιώθετε 
ότι το αξίζετε. Αφιερώστε χρόνο 
στις οικογένειές σας. Επιλέξτε 
γύρω σας ανθρώπους που 
παίρνουν στα σοβαρά τη 
δουλειά τους, αλλά όχι τους 
εαυτούς τους. Αυτούς που 
βρίσκουν χρόνο για όλα, δου-
λειά και ευχαρίστηση. Προτιμή-
στε ανθρώπους που έχουν 
ισορροπία στη ζωή τους. Αν-
θρώπους που έχουν εξω-
επαγγελματικές ασχολίες, τις 
οποίες επίσης παίρνουν στα 
σοβαρά. Αφήστε τους στεγνούς 
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εργασιομανείς, τους  πομπόδεις 
επαγγελματίες να πάνε στον 
ανταγωνισμό. 
  
12. Οι ευθύνες δεν μεταβιβάζο-
νται, ούτε εκχωρούνται   
  
Μην ξεχνάτε ότι η κορυφή της 
εταιρικής ιεραρχίας είναι 
μοναχική. Μπορεί να ενθαρρύ-
νετε το συμμετοχικό Μάνα-
τζμεντ, την ανοδική πρωτοβου-
λία, την εκχώρηση αρμοδιοτή-
των, αλλά οι ευθύνες δεν 
εκχωρούνται. Εκείνο που 
εκχωρείται είναι η εξουσία, η 
εξουσιοδότηση. Η ηγεσία 
συνίσταται στην προθυμία να 
ασχοληθεί κάποιος με τα 
δύσκολα, τις αταλάντευτες 
επιλογές, την άρθρωση των 
μεγάλων ναι και των μεγάλων 
όχι, που θα έχουν δραστική 
επίδραση στην πορεία του 
οργανισμού. Ακόμα και αν έχετε 
στη διάθεσή σας κάποιο θεσμι-
κό σώμα, όργανο ομαδικής 
ευθύνης και στήριξης, η τελική 
επιλογή είναι δική σας. 

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  
κατέχει από τον Ιούλιο 2009 

εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης 
στις κατηγορίες: 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ (1η τάξη), 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (3η τάξη), 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (2η τάξη), 
ΛΙΜΕΝΙΚΑ (1η τάξη), 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (3η 
τάξη) και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (3η τάξη)          

παρέδωσε για χρήση το έργο 
"Ανέγερση Νέας Ισόγειας 
Υπεραγοράς τροφίμων LIDL" 

στο 1ο χλμ. Γαλατά-Επιδαύρου, 
στο Δήμο Τροιζηνίας. Το 
κατάστημα είναι συνολικού 
εμβαδού 1.288,68 τ.μ. και ο 
περιβάλλων χώρος 22.733,69 
τ.μ. 

ανέλαβε από την SPRIDER 
STORES AE τα έργα: 
-"Αναδιαμόρφωση μέχρι της 
πλήρους λειτουργίας του 
καταστήματος στο Αιγάλεω", 
στη Λεωφ. Θηβών 279, 
επιφανείας 2.500 τ.μ., το οποίο 
εκτείνεται σε 3 επίπεδα. 
-"Κατασκευή νέου 

καταστήματος στα Ιωάννινα" 
στην οδό Σ. Νιάρχου 8, στα 
Ιωάννινα, επιφανείας  
1.500 τ.μ. 

ανέλαβε την κατασκευή του 
έργου "Μετασκευή/Κατασκευή 
μεικτού καταστήματος 
τροφίμων" στην περιοχή 
Νίκαιας Αττικής, σε κτίριο  
506 τ.μ. 

ανέλαβε το έργο "Ανέγερση 
πρατηρίου υγρών καυσίμων, με 
πλυντήριο, λιπαντήριο και 
εγκατάσταση υγραερίου, στην 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 
ΕΟ Καστοριάς-Εγνατίας Οδού" 
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στους 
Αμπελοκήπους Καστοριάς. 
 
Η θυγατρική μας στη Σερβία 
"DIASTASI CONSTRUCTION 
DOO"         

ανέλαβε την κατασκευή 
αποθήκης για το εργοστάσιο 
ζάχαρης "Sajkaska AE", στο 
Ζάμπαλι της Σερβίας. Η 
"Sajkaska AE" είναι θυγατρική 
της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης (ΕΒΖ). 

Newsletter by gkotr@hotmail.com 

Λαγκαδά 353, Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310-402.033 
Fax: 2310-428.680,  
E-mail: info@diastasicon.gr 

INTERNET SITE: 
www.diastasicon.gr  

ΔIΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  
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Η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 

“Η κατασκευή, δεν είναι μόνο υπόθεση άριστης γνώσης 

και σύγχρονης εφαρμογής. Ούτε φυσικά εξαντλείται 

σε άρτια σχέδια και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 

 

Η κατασκευή είναι μια δημιουργία που απαιτεί ευαισθησία, 

σεβασμό στο χρήστη και στο περιβάλλον και αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

Αυτός είναι ο πυρήνας της δικής μας φιλοσοφίας, 

η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων.” 


