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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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5th BUSINESS FORUM – «ΑΜΕΣΕΣ 
ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΞΕ:  
ΑΔΡΑΞΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» - (7 ΚΑΙ 8 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  
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15Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEREAN 
(11 ΚΑΙ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 – 
ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ Ο,ΤΙ ΧΑΘΗΚΕ  
ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘90  
Άρθρο του κ. Στράτου Γ. Σιμόπουλου* 
στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, της 06-09-2009 
Στις 4 Οκτωβρίου, οι Έλληνες 
καλούνται ουσιαστικά να 
επιλέξουν την κυβέρνηση και τις 
πολιτικές που θα τους οδηγή-
σουν στην έξοδο από την 
οικονομική κρίση αλλά και σε 
μία περίοδο μακρόχρονης 
οικονομικής ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα, οι Θεσσαλονικείς 
οφείλουν να επιλέξουν και τις 
πολιτικές εκείνες που σχετίζο-
νται με το μοντέλο ανάπτυξης 
της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής. 
Το μοντέλο αυτό ανάπτυξης 
πρέπει όμως να πάρει σαφώς 
υπόψη του τη θέση της πόλης 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Ταυτόχρονα, βέβαια, η 
δημιουργία του πρέπει να 
ξεκινήσει με αφετηρία την 
παραδοχή ότι το στοίχημα της 
δεκαετίας του ‘90, να αναδει-
χθεί, δηλαδή, η Θεσσαλονίκη σε 
πόλη-επίκεντρο των Βαλκανίων 
και ταυτόχρονα να ισχυροποιή-
σει τη θέση της στο εσωτερικό, 
δεν έχει σε καμία περίπτωση 
κερδηθεί. Παρά την παρουσία 
θεσμών και οργανισμών που 
υπόσχονταν να επιδράσουν 
καταλυτικά στην εξωστρέφειά 
της (Οργανισμός Ανασυγκρότη-
σης των Βαλκανίων, Γραφείο 
του Συμφώνου Σταθερότητας, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Γραφείο Διασύνδε-
σης της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
Παρευξείνια Τράπεζα), η 
Θεσσαλονίκη δεν έκανε το 
«μεγάλο άλμα». Και μπορεί, 
βεβαίως, η φθίνουσα πορεία 
ορισμένων από τους προανα-
φερθέντες θεσμούς να χρησιμο-
ποιείται από κάποιους ως 
άλλοθι για αυτή την αδυναμία, 
ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε 
ειλικρινείς, οφείλουμε να 
αναζητήσουμε αλλού τις αιτίες. 
Κατά τη γνώμη μου, τρεις είναι 
οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι 
συνέβαλαν στην ύπαρξη της 
σημερινής κατάστασης. 

Πρώτον, η έλλειψη πραγματικά 
εθνικού, μακρόπνοου σχεδια-
σμού, ο οποίος πέρα από 
κομματικές και προσωπικές 
στρατηγικές, θα συνένωνε τις 
κοινωνικές, πολιτικές και 
παραγωγικές δυνάμεις, τόσο 
της περιοχής, όσο και του 
«κέντρου των πάντων» στη 
χώρα μας, της Αθήνας. Χωρίς 
τη συμπαράσταση της πρωτεύ-
ουσας, η οποία θα ήταν 
πολλαπλά ωφελημένη από μια 
τέτοια εξέλιξη, δεν θα ήταν 
δυνατή, όπως επιβεβαιώθηκε 
και εκ των υστέρων, η επιτυχία 
της προσπάθειας. Ένα δίπολο 
Αθήνας – Θεσσαλονίκης θα 
μπορούσε -εκμεταλλευόμενο 
την οικονομική και πολιτική 
δύναμη της πρώτης και τη 
γεωγραφική θέση της δεύτερης- 
να προωθήσει πολύ γρήγορα 
θέματα που επιφανειακά 
αναφέρονταν στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά ουσιαστικά αφορούσαν 
όλη την Ελλάδα. 
Δεύτερος ανασχετικός παρά-
γων είναι η παντελής έλλειψη 
ενός τοπικού συντονιστικού 
οργάνου το οποίο θα μπορούσε 
να διεκδικήσει πόρους και 
μέσα. Είναι κατανοητό, βέβαια, 
ότι ένα τέτοιο όργανο θα 
μπορούσε να υπάρξει μόνο υπό 
την καθοδήγηση του Υπουργεί-
ου Μακεδονίας-Θράκης και θα 
συμπεριελάμβανε εκπροσώ-
πους όλων των θεσμικών 
φορέων της πόλης, του 
επιχειρηματικού κόσμου και 
ευρύτερα της κοινωνίας. Για να 
είχε, όμως, επιτυχία μία τέτοια 
προσπάθεια, θα έπρεπε όλα τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα να 
ξεχάσουν την ανθρωπίνως 
αποδεκτή, προσωπική, κομματι-
κή ή άλλη στρατηγική τους. 
Έπρεπε πρωτίστως να αρνη-
θούν να «εξαργυρώσουν» 
κοινωνικά ή πολιτικά την 
προσφορά τους και να βάλουν 
«τον εαυτό τους υπό την πόλη». 
Τρίτος παράγων είναι ο 

συντηρητισμός που διακρίνει 
την επιχειρηματική ελίτ της 
Θεσσαλονίκης. Ο συντηρητι-
σμός αυτός μπορεί να την 
ευνοεί όταν οι συνθήκες είναι 
δύσκολες και ο δρόμος 
δύσβατος. Όταν, όμως, όπως 
συνέβη στη δεκαετία του ‘90, ο 
δρόμος ήταν στρωμένος με 
ροδοπέταλα, θεωρώ ότι οι 
επιχειρηματίες της περιοχής 
διέπραξαν μεγάλο λάθος (εκτός 
από συγκεκριμένες φωτεινές 
εξαιρέσεις, που, ωστόσο, 
επιβεβαιώνουν απλά τον 
κανόνα...) να μην αδράξουν την 
ευκαιρία να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικά, κομίζοντας 
πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στις 
επιχειρήσεις τους, αλλά και στη 
πόλη και σε όλη την Μακεδονία 
και τη Θράκη. 
Στις μέρες μας η συγκυρία 
εμφανίζεται πάλι εξαιρετικά 
ευνοϊκή για την πόλη. Η Εγνατία 
οδός είναι ολοκληρωμένη, το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουρ-
γεί, η Ζώνη Καινοτομίας έχει 
αρχίσει να βρίσκει βηματισμό, 
το Μετρό προχωρεί, έστω με 
καθυστερήσεις, ενώ έργα όπως 
η εσωτερική περιφερειακή και η 
μετεγκατάσταση της ΔΕΘ έχουν 
εξαγγελθεί ή εξαγγέλλονται. 
 Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει 
σήμερα; Η απάντηση είναι απλή 
και προέρχεται απ’ ευθείας από 
την ανάλυση των παραγόντων 
που δεν επέτρεψαν στη 
Θεσσαλονίκη να εκμεταλλευθεί 
τη δεκαετία του ‘90. 
Συγκεκριμένα απαιτείται: 
Εθνικός στρατηγικός σχεδια-
σμός, ανεξάρτητα από το 
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αποτέλεσμα των εκλογών και 
μακριά από κομματικές 
συγκρούσεις, με χρησιμοποίηση 
του δίπολου Αθήνα – Θεσσαλο-
νίκη. 
Επιλογή μέσω των εκλογών, με 
ευθύνη των πολιτών, πολιτικού 
προσωπικού που θα μπορεί να 
συνθέτει απόψεις και προτά-
σεις.  
Δημιουργία τοπικού συντονιστι-
κού οργάνου υπό τον Υπουργό 
Μακεδονίας-Θράκης, μέσω του 
οποίου όλοι οι συμμετέχοντες, 

ανεξάρτητα από την κομματική 
τους τοποθέτηση, θα συμβά-
λουν στην ανάληψη όλων 
εκείνων των πρωτοβουλιών που 
απαιτούνται για την επίτευξη 
των στόχων της πόλης. 
Συμμετοχή των επιχειρηματιών 
στην προσπάθεια, με διάθεση 
εκ μέρους τους να αναλάβουν 
έναν μικρό επιχειρηματικό 
κίνδυνο και ταυτόχρονη 
παρακίνησή τους, μέσα από 
συγκεκριμένα κίνητρα, για 
ανάληψη πρωτοβουλιών που θα 

τους επιτρέψουν να επεκτα-
θούν στη ΝΑ Ευρώπη σε 1-2 
χρόνια, όταν η οικονομική 
κρίση θα κοπάσει.  
Μπορεί η παραπάνω παράθεση 
στόχων και πρωτοβουλιών να 
φαντάζει πολύ δύσκολο 
εγχείρημα, αν όχι ευχολόγιο. 
Στον κόσμο όμως των επιχειρή-
σεων είναι γνωστό ότι με 
αποσαφήνιση των στόχων, καλό 
σχεδιασμό, οργάνωση, επιμονή, 
υπομονή και σωστή επιλογή 
συνεργατών, οι πιο δύσκολοι 

στόχοι μπορεί να κατακτηθούν. 
Είναι καιρός λοιπόν η επιχειρη-
ματικότητα να αποτελέσει 
οδηγό για την πολιτική και 
τελικά οι επιχειρηματίες μαζί με 
τους πολιτικούς να αναλάβουν 
το δύσκολο εγχείρημα να 
αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε 
πόλη–επίκεντρο της Βαλκανι-
κής.  

5th BUSINESS FORUM – «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις – ΑΞΕ:  Αδράξτε την Ευκαιρία την 
Εποχή της Κρίσης» - (7 και 8 Σεπτεμβρίου 2009 - Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο)  

Στο πλαίσιο της 74ης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 
Σεπτεμβρίου 2009 
στο Βελλίδειο Συνεδριακό 
Κέντρο, το 5ο BUSINESS 
FORUM με θέμα:  
 
«Άμεσες Ξένες Επενδύσεις – 
ΑΞΕ: Αδράξτε την Ευκαιρία την 
Εποχή της Κρίσης» 
 
Στη θεματική ενότητα 
«Παρουσίαση βέλτιστων 
επενδυτικών περιπτώσεων από 
Ελλάδα και Βαλκάνια», ο κ. 
Στράτος Σιμόπουλος παρουσία-
σε την περίπτωση της εταιρίας 
POLIECO HELLAS ABEE, τη 
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009. 
  
 
 
 

Αναλυτικά η παρουσίαση: 
 
Οι νέες προοπτικές επιχειρημα-
τικής διείσδυσης στα Βαλκάνια: 
Το παράδειγμα της POLIECO 

HELLAS 
 

Η περίπτωση της POLIECO 
HELLAS ΑΒΕΕ είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα 
συνδυασμού των πολλαπλών 
αναπτυξιακών προοπτικών που 
διανοίγονται σήμερα για μια 
επιχείρηση που δραστηριοποιεί-
ται στο Βορειοελλαδικό χώρο: 
Αποτελεί μια σημαντική 
επένδυση, που μέσω ενός 
ισχυρού joint venture, «εισάγει» 
στη χώρα μας την ιδιαίτερα 
προηγμένη τεχνογνωσία ενός 
πρωτοπόρου στον τομέα του 
επιχειρηματικού ομίλου. 
Βασίζεται στο πλεονέκτημα της 
Βορείου Ελλάδος ως «πύλης των 
Βαλκανίων» και στηρίζεται 
ιδιαίτερα στις νέες υποδομές 
που προδιαγράφουν την 
προοπτική της. 
Αξιοποιεί τις καινούργιες 
μεγάλες ευκαιρίες που προσφέ-
ρονται στην ελληνική επιχειρη-
ματικότητα για διείσδυση στην 
ευρύτερη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, όπως είναι οι νέοι 
«Δρόμοι της Ενέργειας», η 
ένταξη Ρουμανίας και Βουλγα-
ρίας στην ΕΕ, η προσέγγιση 
Δυτικών Βαλκανίων στους 
ευρωατλαντικούς θεσμούς. 
 Η POLIECO HELLAS ABEE 
εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών και 
αποτελεί καθετοποιημένη 
μονάδα παραγωγής σωλήνων 
δομημένων τοιχωμάτων από 
πολυαιθυλένιο, δυναμικότητας 
20.000 τόνων ανά έτος.  
Ιδρύθηκε το 2006, με τη 

σύμπραξη της ιταλικής PO-
LIECO M.P.B. s.r.l.  και ελληνι-
κών κεφαλαίων και ήδη από τον 
Ιούλιο του 2009 ξεκίνησε την 
παραγωγή της. Η επένδυση, 
ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, 
έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό 
νόμο, ενώ θα είναι εξαγωγική 
για το μεγαλύτερο μέρος των 
δραστηριοτήτων της. Η 
παραγωγή είναι πιστοποιημένη 
κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
που αφορούν τα προϊόντα ΕΝ 
13476 και ΕΝ 50086, αλλά και 
τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα ISO 9001:2008 και 
14001, ενώ το τεχνικό προσω-
πικό που τη στελεχώνει έχει 
εκπαιδευτεί επί μακρόν στην 
Ιταλία. Το μάνατζμεντ της 
εταιρίας είναι ελληνικό. 
Η «μητρική» εταιρία POLIECO 
M.P.B. s.r.l. εδρεύει στην Ιταλία 
και γνώρισε τεράστια ανάπτυξη 
από τη δεκαετία του '80 έως 
και σήμερα, αυξάνοντας 
θεαματικά τα κέρδη της κατ' 
έτος. Στις μέρες μας, ο όμιλος 
POLIECO δραστηριοποιείται 
επίσης σε χώρες όπως η Γαλλία, 
Ισπανία, Σλοβακία, Αυστρία, 
αλλά και στο Ντουμπάι. 
Στην παραγωγή του ανήκουν 3 
κατηγορίες προϊόντων. Συγκε-
κριμένα: 
α) Polyethylene Compounds 
Ειδικά μείγματα πολυαιθυλενίου 
( πρώτη ύλη ) για την παραγωγή 
καλωδίων, επικάλυψη μεταλλι-
κών σωλήνων πετρελαίου και 
αερίου, γεωμεμβράνες, 
σωλήνες πίεσης κ.λπ. 
Παράγονται από την εταιρία 
ΜPB του ομίλου 
β) Corrugated Pipe Ducts 
Σωλήνες πολυαιθυλενίου 
δομημένων τοιχωμάτων που 

χρησιμοποιούνται σαν αγωγοί 
καλωδίων 
γ) Ecopal System 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα 
αυτών (φρεάτια, σύνδεσμοι, 
κ.λπ.) κυρίως μεγαλύτερων 
διαμέτρων που χρησιμοποιού-
νται σε συστήματα αποχέτευ-
σης, οδοποιία, ΧΥΤΑ, εγγείες 
βελτιώσεις, βιολογικούς 
καθαρισμούς κ.λπ.) 
 Αξίζει επίσης να σημειωθεί η 
ιδιαίτερη περιβαλλοντική 
φιλοσοφία της εταιρίας. Η 
παραγωγή των προϊόντων της 
POLIECO M.P.B. s.r.l.  είναι 
σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστο-
ποιούνται οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την κατασκευή 
και τη χρήση τους, ενώ υπάρχει 
ειδική μέριμνα όσον αφορά τη 
διαχείριση των επιβαρυντικών 
για το περιβάλλον άχρηστων 
υλικών. 
Από ελληνικής πλευράς στο 
σχήμα συμμετέχει και ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλός της, κ. Μιχάλης 
Γέρου, χημικός μηχανικός στο 
επάγγελμα. 
Ο κ. Γέρου δραστηριοποιείτο 
στο χώρο μέσω εταιρίας 
εμπορίας πλαστικών ειδών και 
είχε μακρά και γόνιμη συνεργα-
σία με την POLIECO. 
Το εγχείρημα της παραγωγής 
σωλήνων στα Νότια Βαλκάνια 
αναλήφθηκε το 2005, ενόψει 
των μεγάλων έργων υποδομής 
στην περιοχή. Τα προϊόντα της 
POLIECO απευθύνονται σε όλα 
τα σχετικά έργα 
(αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμι-
α, ΧΥΤΑ, αποχετεύσεις, ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
κλπ), τα οποία προδιαγράφουν 
τη μελλοντική «ενοποίηση» των  
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Βαλκανίων σε έναν ενιαίο χώρο 
εύκολης και ταχύτατης 
διακίνησης προϊόντων και 
υπηρεσιών και ανάπτυξης 
ακμάζουσας οικονομικής 
δραστηριότητας. Προοπτική 
που προϋποθέτει, βεβαίως, τον 
«δομικό» και ταυτόχρονα, 
διαρκή εκσυγχρονισμό των 
τεχνικών και τεχνολογικών 
υποδομών στα κράτη της 
περιοχής, μέσω και της 
συνεχώς αυξανόμενης εισροής 
ευρωπαϊκών και άλλων 
κεφαλαίων. 
Η POLΙΕCO HELLAS απευθύνε-
ται σε αυτήν ακριβώς  την 
αγορά, έχοντας ήδη αναπτύξει 
την οργανωτική της δομή και το 
δίκτυο πωλήσεών της προς την 
εν λόγω κατεύθυνση. Βασίζει 
την ανάπτυξή της σε συγκεκρι-
μένο, ολοκληρωμένο Business 
Plan πενταετίας. Με τη 
σημερινή της παραγωγή μπορεί 
να υποστηρίξει πωλήσεις 20 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ όταν -

σύντομα- ολοκληρωθεί και το 
δεύτερο σκέλος της επένδυσης, 
θα είναι σε θέση στηρίξει 
πωλήσεις 40 εκατομμυρίων.  
Η απόφαση της χωροθέτησης 
της μονάδας στη ΒΙΠΕ των 
Σερρών υπήρξε αποτέλεσμα 
ενδελεχούς μελέτης. Με 
δεδομένο το γεγονός ότι η 
παραγωγή και διάθεση 
σωλήνων έχει αναλογικά μεγάλο 
κόστος διακίνησης, συνεπώς 
πρέπει  το προϊόν να παράγεται 
κοντά στον τόπο κατανάλωσης, 
κρίθηκε ότι ο συγκεκριμένος 
τόπος πληροί μια σειρά 
κρίσιμων προϋποθέσεων. Αυτές 
είναι η «καλή» θέση σε σχέση με 
την Εγνατία Οδό και το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, μέσω των 
οποίων θα γίνεται η διακίνηση 
των πρώτων υλών από την 
Ιταλία και την Κεντρική 
Ευρώπη, αλλά και η κοντινή 
απόσταση προς τους βασικούς 
οδικούς άξονες σύνδεσης της 
Β. Ελλάδας με τη Βαλκανική. 

Επίσης η δυνατότητα εγκατά-
στασης σε διαθέσιμη γη με 
αποδεκτά για την επένδυση 
κόστη και, βεβαίως, η εύκολη 
πρόσβαση προς  τα αεροδρόμι-
α της Βορείου Ελλάδος. 
Μειονέκτημα, βεβαίως, 
αποτελεί η ένταξη της περιοχής 
σε όχι ιδιαίτερα ευνοϊκή ζώνη 
κινήτρων του Αναπτυξιακού 
Νόμου, που, ωστόσο, υπερκαλύ-
πτεται από τα λοιπά ευνοϊκά 
δεδομένα. 
Βεβαίως, δεν χρειάζεται να 
αναφερθώ επί μακρόν στα 
αυτονόητα οφέλη που έχει η 
λειτουργία της επιχείρησης στην 
τοπική οικονομία των Σερρών 
και της ευρύτερης περιοχής. 
Συμπερασματικά,  η δραστηριο-
ποίηση της POLIECO HELLAS 
ABEE αποτελεί μια ακόμη απτή 
απόδειξη των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται σήμερα στον 
επιχειρηματικό κόσμο ειδικά 
της Μακεδονίας και της 
Θράκης, να εκμεταλλευθεί τις  
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ευκαιρίες που φέρνουν -ξανά- 
στη «γειτονιά» μας τα χρόνια 
που έρχονται. 
Απαραίτητη, βεβαίως, προϋπό-
θεση αποτελεί η αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων όχι με 
επιφυλακτικότητα ή, ακόμη 
χειρότερα, με το συντηρητισμό 
που καταγράφηκε σε πολλές 
περιπτώσεις στο παρελθόν, 
αλλά με πνεύμα αυτοπεποίθη-
σης,  εξωστρέφειας και 
ανοιχτών οριζόντων. 
Εμείς, ως Διάσταση Α.Ε., 
έχοντας την τύχη να είμαστε η 
τεχνική εταιρία, η οποία 
κατασκεύασε το έργο 
(κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογι-
κές εγκαταστάσεις και έργα 
περιβάλλοντος χώρου) είμαστε 
απόλυτα ικανοποιημένοι με τη 
συνεργασία μας με την 
POLIECO ABEE και σχεδιάζουμε 
μαζί, τις μελλοντικές της 
επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο της 74ης Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της 
3ης Real Estate Expo, 
πραγματοποιήθηκε το 15ο 
ετήσιο συνέδριο του CEREAN 
στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 
2009 στο Βελλίδειο Συνεδριακό 
Κέντρο από την HELEXPO AE. 

Το συνέδριο είχε τίτλο: «Μύθοι 
και Πραγματικότητα στη 
Βιομηχανία των Ακινήτων». 
Παρουσιάστηκαν οι διεθνείς 
τάσεις, οι προοπτικές και οι 
στρατηγικές στόχων των 
πωλήσεων, ο προσδιορισμός 

του ρόλου των φορέων και των 
τραπεζών, καθώς και οι 
προσεγγίσεις του Real Estate 
μέσα στην οικονομική κρίση. 

  

Ο κ. Στράτος Σιμόπουλος ήταν ο 
συντονιστής της θεματικής 
ενότητας: «Διατήρηση των 
τραπεζών ως εταίρων κατά τη 
διαδικασία χρηματοδότησης 
της βιομηχανίας ακινήτων» που 
πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη 
μέρα του συνεδρίου.  

15Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CEREAN  
(11 και 12 Σεπτεμβρίου 2009 – Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο) 
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Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  
 

ανέλαβε το έργο 
«Κατασκευή τετραώροφου 
κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, 
επί της οδού Δοϊράνης στην 
Αθήνα» της ΚΙΩΝ ΑΤΕ 
 
 
 
 

ανέλαβε το έργο «Τριώροφο 
συγκρότημα κατοικιών (Κτίριο 
Προσωπικού της Π.Ο.Τ.Α. 
Μεσσηνίας - Π.Ο.Τ.Α. 
Ρωμανού)» στη Μαραθούπολη 
Μεσσηνίας της ΤΕΜΕΣ ΑΕ. Το 
κτιριακό συγκρότημα 
αποτελείται από τρεις ορόφους 
και υπόγειο, συνολικής 
επιφανείας 2.968 τ.μ. 
 

παρέδωσε στην SPRIDER 
STORES AE δύο ακόμη έργα. 
Συγκεκριμένα, στα Ιωάννινα, 
κατάστημα επιφανείας 1.500 
τ.μ. και στο Αιγάλεω, 
κατάστημα 2.500 τ.μ. το οποίο 
εκτείνεται σε 3 επίπεδα. 
 
 
 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 
παρέδωσε το έργο 

«Οικοδομικές εργασίες 
εσωτερικών διαρρυθμίσεων και 
κατασκευή 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων» στο νέο 
κατάστημα της MEDIA MARKT 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
(απέναντι από το CITY GATE), 
το οποίο εκτείνεται σε 
επιφάνεια 5.200 τ.μ. 
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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.” 

SPRIDER STORES - Ιωάννινα MEDIA MARKT στη Δυτική Θεσσαλονίκη  


