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Ενημερωτικό Δελτίο 

ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΒΒΕ – Eurobank EFG - ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ 
2020: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» 
Μελέτη του κλάδου των 
κατασκευών 
 
Στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου 
με τίτλο: «ΣΒΒΕ – Eurobank 
EFG Βιομηχανία 2020: 
Περιφερειακή Ανάπτυξη, 
Καινοτομία, Εξωστρέφεια», που 
υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
του ΣΒΒΕ και αποκλειστικό 
χορηγό την τράπεζα Eurobank 
– EFG, πραγματοποιήθηκε στις 
2 Νοεμβρίου 2009 η συζήτηση 
της ενότητας που αφορά στις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα 
τρόφιμα και ποτά, τον κατα-
σκευαστικό τομέα και τον 
τομέα της πληροφορικής. Στη 
διάρκειά της, εκπρόσωποι των 
εν λόγω κλάδων ανέπτυξαν τις 
εισηγήσεις τους και ακολούθη-
σε συζήτηση και ερωτήσεις. 
 
Ο κ. Στράτος Σιμόπουλος* ήταν 
εισηγητής στη συζήτηση για τον 
κλάδο των κατασκευών.  
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 
 
Ο τομέας των κατασκευών 
περιλαμβάνει τα ιδιωτικά έργα, 
τα δημόσια και τα συγχρηματο-
δοτούμενα και αποτελεί έναν 
από τους δυναμικότερους 
τομείς της ελληνικής οικονομί-
ας, με συμμετοχή στο ΑΕΠ κατά 
8% και με μεγάλη συμβολή στη 
μείωση της ανεργίας. 
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το 
γεγονός ότι διακόσια (200) 
κύρια και διακόσια (200) 
δευτερεύοντα επαγγέλματα 
δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν 
και η συνεισφορά της εργασίας 
στην ανάπτυξή του ειδικά για 
την Ελλάδα, πλησιάζει το 50%. 
Σε επιβεβαίωση της σημασίας 
του κλάδου των κατασκευών, 
θα σας αναφέρω και ορισμένα 
στοιχεία, που προέρχονται από 
σχετική μελέτη του ΤΕΕ: 
♦  το ειδικό βάρος του κλάδου 
των κατασκευών στην εξέλιξη 
της απασχόλησης διαχρονικά 
ενισχύεται. Από το 7,3% του 
συνόλου των απασχολούμενων 

το 1998, ανήλθε στο 8,7% το 
2008, 
♦  την τελευταία δεκαετία ο 
συνολικός αριθμός των 
απασχολούμενων στις κατα-
σκευές αυξήθηκε κατά 36,1% 
έναντι 13,9% στο σύνολο της 
οικονομίας, 
♦  στον κλάδο των κατασκευών 
δημιουργήθηκε το 19% των 
νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργήθηκαν την τελευταία 
δεκαετία στο σύνολο της 
οικονομίας, 
♦  ο κλάδος των κατασκευών 
συμπεριλαμβάνεται στους 4 
δυναμικότερα αναπτυσσόμε-
νους κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας (μαζί με το εμπόριο, 
τις επιχειρήσεις εστίασης-
ξενοδοχεία και τον χρηματοπι-
στωτικό τομέα), 
♦  η βιομηχανία και βιοτεχνία 
των δομικών υλικών, είναι από 
τις πλέον καινοτόμες στην 
Ελλάδα και τις πιο δυναμικές 
στον εξαγωγικό τομέα. 
Είναι γνωστό επίσης, ότι ο 
κύριος όγκος των προγραμμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κ.λπ.) απορροφώ-
νται από τον κλάδο των 
κατασκευών. 
Τέλος, ας μην ξεχνούμε την 
άποψη που θέλει τις κατα-
σκευές να έχουν στη χώρα μας 
την ίδια σημασία και βαρύτητα 
σε όλη την οικονομία με αυτήν 
που έχει η αυτοκινητοβιομηχα-
νία στις ΗΠΑ. 
Ερχόμενοι τώρα στο παρόν, 
μεσούσης της οικονομικής 
κρίσης, η πορεία του κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
βιομηχανίας δομικών υλικών, 
είναι σίγουρα φθίνουσα, 
φαινόμενο που κινδυνεύει να 
λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Η 
κρίση υπογραμμίζεται από τη 
μείωση κατά 23% των οικοδομι-
κών αδειών σε σχέση με το 
2008, τη μείωση κατά 33% του 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων σε σχέση με το 
2004, την ύπαρξη 150.000 
απούλητων διαμερισμάτων, τη 

μείωση των τιμών των υλικών 
κατά 10% και τη σημαντική 
πτώση του τζίρου των βιομηχα-
νιών και βιοτεχνιών δομικών 
υλικών και φυσικά των εξαγω-
γών τους. 
Στα παραπάνω προβλήματα 
προστίθεται και η εμφανής 
υστέρησή μας στην ενσωμάτω-
ση της καινοτομίας στην 
κατασκευή, η οποία, βέβαια, 
αφορά και τους υπόλοιπους 
παραγωγικούς τομείς. 
Ενισχυτικά της άποψης αυτής, 
είναι και τα αποτελέσματα 
τμήματος μιας έρευνας της 
οποίας διενήργησε η εταιρία 
INTERVIEW, από την οποία 
προέκυψε ότι οι μηχανικοί σε 
συντριπτικό ποσοστό ασχολού-
νται με την παραγωγή έργων, 
ενώ σε όλες τις αναπτυγμένες 
οικονομίες οι μηχανικοί 
αποτελούν την αιχμή του 
δόρατος στην έρευνα και την 
τεχνολογία και κατ’ επέκταση 
στην καινοτομία. 
Όσον αφορά την εξωστρέφεια 
του κλάδου, κανείς νομίζω, δεν 
αμφιβάλλει ότι ήταν και είναι 
σημαντική, με κύρια αγορά 
προορισμού τις βαλκανικές 
χώρες, την Ανατολική Ευρώπη, 
αλλά και τη Μέση Ανατολή και 
τις χώρες του Περσικού κόλπου. 
Στις αγορές αυτές δραστηριο-
ποιούνται πολλές ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρίες κάθε 
μεγέθους. Βέβαια, στη Μέση 
Ανατολή και τις χώρες του 
Περσικού, δραστηριοποιούνται 
μεγάλοι Ελληνικοί όμιλοι, ενώ 
στα Βαλκάνια την Ανατολική 
Ευρώπη, εκτός από τις μεγάλες 
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δραστηριοποιούνται και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Στα Βαλκάνια μεγάλη συμμετο-
χή παρουσιάζεται στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, τόσο στα 
ιδιωτικά όσο και στα δημόσια 
έργα, ενώ ακόμη στις χώρες 
των Δυτικών Βαλκανίων η 
παρουσία μας είναι μικρή. 
Στο εξωτερικό η δραστηριοποίη-
ση γίνεται σε κάθε μορφή 
έργων, αλλά και στο χώρο της 
ανάπτυξης ακινήτων, ενώ οι 
στρατηγικές επέκτασης, κατά 
σειρά προτεραιότητας περιλαμ-
βάνουν τη δημιουργία κοινής 
επιχείρησης με τοπικό συνέται-
ρο, τη δημιουργία θυγατρικής 
επιχείρησης, την άμεση 
εξαγωγή, την είσοδο στην 
αγορά με άλλη δραστηριότητα, 
την κοινοπραξία με ελληνική 
επιχείρηση. 
Ανταγωνιστικά μας πλεονεκτή-
ματα αποτελούν το «δαιμόνιο» 
του Έλληνα επιχειρηματία, το 
ποιοτικό και πολυπληθές 
επιστημονικό δυναμικό, η 
συσσωρευμένη τεχνογνωσία, η 
εξειδίκευση σε ορισμένες 

κατηγορίες έργων και η 
επάρκεια κεφαλαίων. 
Τα μειονεκτήματα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων είναι πολλές 
φορές το μικρό μέγεθος, ο 
αυτοσχεδιασμός χωρίς σύγχρο-
νη διοίκηση, η έλλειψη εξωστρέ-
φειας των Ελλήνων μηχανικών, 
η υστέρηση σε ποιότητα σε ένα 
απαιτητικό περιβάλλον και η 
ύπαρξη ανταγωνιστικών 
εξωστρεφών ευρωπαϊκών 
εταιριών. 
Στα μειονεκτήματα αυτά 
προστίθεται και η ουσιαστική 
έλλειψη στήριξης από την 
πολιτεία. 
Όσον αφορά τις προτάσεις για 
την έξοδο από την κρίση, αυτές 
συμπυκνώνονται σε λίγες 
γραμμές, η ουσία τους όμως 
είναι καταλυτική: 
♦  αύξηση της ρευστότητος της 
οικονομίας, η οποία προφανώς 
θα φέρει νέες επενδύσεις στην 
οικοδομή, αλλά και στα ιδιωτικά 
έργα, 
♦  αύξηση του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων, 

♦  ταχεία απορρόφηση των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ, 
♦  στροφή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτίρια, αλλά και 
στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, 
♦  χρηματοδότηση πολλών 
διδακτορικών στον τομέα της 
έρευνας για νέες τεχνολογίες 
και πράσινη ενέργεια, τα 
αποτελέσματα από τα οποία θα 
αποτελέσουν μια πρώτης 

τάξεως ευκαιρία για νέες 
επενδύσεις στους τομείς 
αυτούς, και 
♦  στήριξη της διεθνούς 
παρουσίας ελληνικών κατα-
σκευαστικών επιχειρήσεων με 
βοήθεια από τους εμπορικούς 
ακολούθους, ασφάλιση 
δραστηριοτήτων και αποσαφή-
νιση του φορολογικού και 
εργασιακού καθεστώτος που 
διέπει τις δραστηριότητες στο 
εξωτερικό. 

Επικοινωνιακές "επιδεξιότητες"* 
Tου Γιώργου Ι. Κωστούλα**  
Ο λόγος σήμερα  για την από 
αιώνων μεγαλύτερη επικοινωνι-
ακή απάτη: Την παραγωγή 
νοήματος δια της γλώσσας, με 
βάση τον σκοπό τον οποίο, 
κάθε φορά, εξυπηρετεί η χρήση 
της. Οι λέξεις και το νόημά τους 
στην υπηρεσία  αυτών που τις 
χρησιμοποιούν. "Την ειωθυί-
αν  αξίωσιν των ονομάτων εις 
τα έργα αντήλλαξαν τη 
δικαιώσει", λέει ο  Θουκυδίδης - 
Mε σκοπό τη δικαιολόγηση των 
πράξεών τους, αλλάζουν 
αυθαίρετα και όπως τους 
βολεύει ακόμα και τη συνήθη 
σημασία (αξίωσις) που έχουν οι 
λέξεις. Έτσι, για παράδειγμα, 
την παράλογη τόλμη την 
ονομάζουν ανδρεία, τη 
διστακτικότητα δειλία, τη 
σωφροσύνη ανανδρεία, την 
ανάλυση υπεκφυγή... 
Ποιοι; Μα, οι χαρισματικοί 
ηγέτες, οι χαρισματικοί τής 
επικοινωνίας. 
Και χωρίς καμιά δυσκολία, 
φυσικά. Τα κοινά τυπικά 
χαρακτηριστικά των υπηκόων-
θυμάτων των χαρισματικών 
ηγετών δεν έχουν αλλάξει, ούτε 
κατά κεραίαν από την εποχή 

που ο Θουκυδίδης, προσπαθού-
σε να νουθετήσει τα 
πλήθη: "...και μετά καινότητος 
μεν λόγου απατάσθαι άριστοι, 
μετά δεδοκιμασμένου δε μη 
ξυνέπεσθαι εθέλειν, δούλοι 
όντες των αεί ατόπων"- Είστε οι 
πρώτοι και καλύτεροι στο να 
γοητεύεσθε με καινούργια 
σχήματα λόγου και στο να 
αντιδράτε σε δοκιμασμένα 
επιχειρήματα, δούλοι κάθε 
παραδοξολογίας. 
Κυνικότερος και μάστορας της 
δημαγωγίας ο Κλέων είχε επί 
πλέον την ωμότητα να καταγ-
γείλει στην εκκλησία του Δήμου, 
τα ίδια τα σαγηνευμένα θύματα 
της ρητορικής του, να τα 
ελεεινολογεί επειδή ηττώνται 
από την ηδονή της ακοής και 
παρασύρονται, αντί να συσκέ-
πτονται για το συμφέρον της 
πόλης: "Απλώς της τε ακοής 
ηδονή ησσώμενοι και σοφιστών 
θεαταίς εοικότες καθημένοις, 
μάλλον ή περί πόλεως βουλευο-
μένοις". 
Και βεβαίως, ο Κλέων θα 
δικαιώνεται διαχρονικά όσο 
εμείς ως πολίτες θα παραμέ-
νουμε "θεατές των λόγων και 

ακροατές των έργων". 
"Λογοφάγοι, μίσεργοι και 
εργοσκόποι", κατά την επισή-
μανση  του Σ. Καργάκου ή κατά 
την περιλάλητη φράση τού 
Θουκυδίδη: "Ειώθατε θεαταί 
μεν των λόγων γίγνεσθαι, 
ακροαταί δε των έργων, τα μεν 
μέλλοντα έργα από των ευ 
ειπόντων σκοπούντες ως 
δυνατά γίγνεσθε, τα δε 
πεπραγμένα ήδη, ου το 
δρασθέν πιστότερον όψει 
λαβόντες ή το ακουσθέν από 
των λόγων καλώς επιτιμησά-
ντων". - Συνηθίζετε να είσθε 
θεαταί των λόγων και ακροαταί 
των έργων, κρίνοντες το 
δυνατόν των μελλόντων 
γεγονότων από τους ωραίους 
λόγους των ρητόρων, ενώ ως 
προς τα ήδη τετελεσμένα 
παρέχετε ολιγωτέραν πίστιν εις 
το ό,τι είδατε τελούμενον υπό 
τας όψεις σας, παρά εις το ό,τι 
ακούσατε λεγόμενον από 
ευφραδείς επικριτάς. 
Σ΄ αυτό στάθηκε και ο Αριστο-
τέλης, εντοπίζοντας  τον 
εντυπωσιασμό των ανθρώ-
πων  από το μακρινό και 
θαυμαστό, μέσα και από την 

περίκομψη έκφραση για να 
καταλήξει, ότι οι άνθρωποι: 
"θαυμασταί γαρ των απόντων 
εισίν, ηδύ δε το θαυμα-
στόν  εστίν". 
Οι χαρισματικοί άνθρωποι 
λοιπόν... -μοιραίους να τους 
ονομάσουμε;-  που σ΄ όλη  τους 
τη ζωή δεν κάνουν τίποτα άλλο 
από το να  παίζουν την 
τυφλόμυγα... Εύκολα  μπορεί 
κανείς να τους καταδικάσει, 
αλλά πολύ δύσκολα να αρνηθεί 
τη γοητεία τους. Πανάλαφροι, 
επισφαλείς, επίφοβοι, επικίνδυ-
νοι, όχι όμως  γι΄ αυτό λιγότερο 
ελκυστικοί και αξιοθαύμαστοι. 
Όλες οι αντιθέσεις  συντεθειμέ-
νες σε μια μοναδική αρμονία. 
Υπόδειγμα αξεπέραστο ο 
Αλκιβιάδης: "πιο λάγνος στους 
Πέρσες, όσο κανείς  Πέρσης, 
πιο αυστηρός στη Σπάρτη, όσο 
κανείς  Λακεδαίμων". Αυτός που 
στη Σπάρτη είχε ζήσει σαν 
Σπαρτιάτης "ψυχρολουτών και 
μάζη συνών και ζωμώ μέλανι 
χρώμενος", έζησε κατόπιν τη 
μαλθακή ζωή του σατράπη. 
Αυτά από τον Πλούταρχο. 
Ακόμα και η κατεξοχήν θεά της 
σοφίας, η Αθηνά, όταν έρχεται 



ΡΗΤΑ – ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ για την Οικονομία 
1.  Οικονομική πολιτική 
σημαίνει: αν κινείται φορολόγη-
σέ το, αν συνεχίζει να κινείται 
ρύθμισέ το νομοθετικά, αν 
σταματήσει να κινείται επιδότη-
σέ το. - Ρόναλντ Ρήγκαν,   
1911-2004,   Αμερικανός 
Πρόεδρος [1981-1989]. 
2.  Ο πληθωρισμός είναι μια 
μορφή φορολογίας που 
επιβάλλεται χωρίς νόμο. - 
Milton Friedman,   1912-2006,   
Αμερικανός οικονομολόγος. 
3.  Η λύση της κυβέρνησης σ' 
ένα πρόβλημα είναι συνήθως 
εξίσου κακή με το πρόβλημα. - 
Milton Friedman,   1912-2006,   
Αμερικανός οικονομολόγος . 
4.  Αγόρασε στον ήχο των 
κανονιών. Πούλα στον ήχο του 

βιολιού. Ανώνυμος. 
5.  Ο πληθωρισμός μας φέρνει 
την αληθινή δημοκρατία. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία τα 
είδη πολυτελείας και τα είδη 
πρώτης ανάγκης πουλιούνται 
στην ίδια τιμή. - Robert Orben,   
γ. 1927,   Αμερικανός ταχυδα-
κτυλουργός. 
6.  Για να σωθεί η οικονομία, το 
Κράτος πρέπει να προσλαμβά-
νει έναν εργάτη για να ανοίγει 
μια τρύπα και ένα άλλο εργάτη 
για να την κλείνει. - John 
Maynard Keynes,   1883-1936,   
Βρετανός οικονομολόγος.  
7.  Η μόνη αξία των οικονομι-
κών προβλέψεων είναι ότι 
κάνουν την αστρολογία να 
φαίνεται αξιόπιστη. - John 

Kenneth Galbraith,   1908-
2006,   Καναδός οικονομολό-
γος. 
8.  Οι καταναλωτές είναι για την 
Οικονομική επιστήμη ό,τι οι 
ψηφοφόροι για την πολιτική. 
Ανώνυμος. 
9.  Ο αποκλειστικός σκοπός της 
παραγωγής είναι η κατανάλω-
ση. - Adam Smith,   1723-
1790,   Σκωτσέζος φιλόσοφος 
& οικονομολόγος. 
10.  Το πρόβλημα με τους 
προϋπολογισμούς είναι ότι δεν 
μπορείς να κλείσεις μια τρύπα 
χωρίς ν' ανοίξεις μιαν άλλη. - 
Dan Bennett,   Αμερικανός 
κωμικός & ζογκλέρ. 
11.  Πιστεύω ότι τα τραπεζικά 
ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα 

για τις ελευθερίες μας από την 
εξουσία, την αστυνομία και το 
στρατό μαζί.- Τόμας Τζέφερσον,   
1749-1826,   Αμερικανός 
Πρόεδρος [1801-1809]. 
12.  Η Οικονομική επιστήμη 
επινοήθηκε από την ανώτερη 
τάξη για να δρέψει τους 
καρπούς των κόπων της 
κατώτερης τάξης. - August 
Strindberg,   1849-1912,   
Σουηδός θεατρικός συγγραφέ-
ας. 
13.  Όταν και οι κυρα-Κατίνες 
αρχίζουν να παίζουν στο 
Χρηματιστήριο, είναι ώρα για 
τους μεγάλους παίκτες να την 
κάνουν. - Joseph Kennedy,   
1888-1969,   Αμερικανός 
επιχειρηματίας. 
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μεταμφιεσμένη προς συνάντη-
ση το Οδυσσέα, ο οποίος έχει 
αποκοιμηθεί στην ακτή τής 
Ιθάκης, γοητεύεται, παραμυθιά-
ζεται από την φανταστική 
διήγησή του, αφήνοντάς τον να 
τελειώσει το χαριτωμένο 
παραμιλητό του, για να του πει 
χαμογελώντας με έκδηλη 
στοργή: "κερδαλέος κ΄ είη και 
επίκλοπος ος σε παρέλθοι/ εν 
πάντεσσι δόλοισι και ει θεός 
αντιάσειε"- Σοφός και τετραπέ-
ρατος θα΄ ναι όποιος σε 
περάσει στα χίλια σου τεχνά-
σματα, θεός κι αν είναι ακόμα. 
Γελάει με τα ψέμματά του, που 
τα έχει πια συνηθίσει. Του 
υπόσχεται όμως να τον 
βοηθήσει, ακριβώς επειδή της 
αρέσουν, όπως και σ΄αυτόν, τα 

έξυπνα κόλπα. Θεά να σου 
πετύχει... 
Το πράγμα φαίνεται ότι άγγιζε, 
πλέον, και την αντικειμενικότη-
τα της ιστορίας, για να αναγκά-
σει και τον Πολύβιο να υψώσει, 
προειδοποιώντας, τη φωνή του, 
κατά της μεταφοράς και στην 
ιστοριογραφία, που τον 
ενδιαφέρει, "επ΄ απάτη και 
γοητεία" των επιδεξιοτήτων τής 
ρητορικής. 
Ειδικά σε αυτήν την τελευταία, 
τη ρητορική δηλαδή, βρήκε 
πεδίο δόξης λαμπρόν και η 
ευρύτερη συντεχνία των 
σοφιστών. Διακεκριμένοι 
επαγγελματίες των επικοινωνια-
κών "δεξιοτήτων" αυτοί. Κύριο 
αντικείμενό τους; Οι τέχνες της 
παρουσίασης, της απόδειξης, 

της ανασκευής, με ομολογημέ-
νο σκοπό: "τον ήττω λόγον 
κρείτω ποιείν".  Με τόσες μισές 
αλήθειες που κυκλοφορούν δεν 
είναι και τόσο δύσκολο για τους 
τεχνίτες του είδους να διαπρέ-
πουν ακριβώς σε αυτό: στην 
τεχνη, δηλαδή, της μετατροπής 
του ανούσιου, του φτωχού 
λόγου σε λεξιλάγνα υψιπετή 
"διανοήματα". Αυτή εξάλλου 
ήταν και η διαφημιστική 
υπόσχεση τού Πρωταγόρα προς 
τους μαθητές του, κατά 
κανόνα, γόνους πλουσίων 
οικογενειών. Οτι, δηλαδή, με 
την βοήθειά του θα μπορούν 
(σε σύντομο χρόνο να υποθέ-
σουμε) "τον ήττω λόγον κρείττω 
ποιείν". 
Δεν είχα κατά νου να εξαντλή-

σω τον χώρο, περιοριζόμενος 
στις επικοινωνιακές 
"επιδεξιότητες" των πρώτων 
διδαξάντων αρχαίων ημών 
προγόνων. Τι θα μπορούσα 
όμως να παραλείψω; Αλλά και 
γιατί να το παραλείψω; 2.500 
χρόνια μετά, τίποτα δεν 
φαίνεται να έχει αλλάξει. 
Ούτε σε ότι χαρακτηρίζει τα 
χαρισματικά αναρριχητικά, 
ούτε τους πιστούς λογοφάγους 
υπηκόους τους. 
Παρ΄ όλα αυτά και περισσότε-
ρο για να τονισθούν οι ομοιότη-
τες, παρά οι διαφορές, θα 
συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα και 
στο επόμενο κείμενο. 

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  
 

 ανέλαβε το έργο «Εργασίες 
ανακατασκευής νέου 
πολυκαταστήματος ΛΗΤΩ στον 
Άλιμο Αττικής» της εταιρίας 
βρεφικών πολυκαταστημάτων 
ΛΗΤΩ Α.Ε. Το νέο κατάστημα 
αποτελείται από υπόγειο, 
ισόγειο, μεσοπάτωμα και 
όροφο, συνολικής επιφανείας 
2.450 τ.μ. και περιβάλλοντος 
χώρου 510 τ.μ. 

 ολοκλήρωσε τις εργασίες 
διαμόρφωσης του νέου 
καταστήματος της Sprider 
Stores AE στην Κατερίνη, 
συνολικού εμβαδού 1.550 τ.μ., 
αποτελούμενο από υπόγειο, 
ισόγειο και όροφο. 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 
 

 Η «Diastasi Construction 
d.o.o. Podgorica», θυγατρική 
στο Μαυροβούνιο, ολοκλήρωσε 
τις διαδικασίες και απέκτησε 
εργοληπτικό πτυχίο 
οικοδομικών εργασιών. 

 Η «Diastasi Construction 
d.o.o.», θυγατρική στη Σερβία, 
παρέδωσε το έργο «Κατασκευή 
αποθήκης» για το εργοστάσιο 
ζάχαρης «Sajkaska AE», στο 
Ζάμπαλι της Σερβίας. Η 
«Sajkaska AE» είναι θυγατρική 
της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης (ΕΒΖ). 
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