
 
ΓΕΝΘΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΘΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΗΝ ΣΖΕΝΣΑ 

 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 

Tel: 00966 12 66 90 824 

E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 

                                   
               ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ  

               Σδένηα, 8 Mαπηίος 2018 

                                                       Α.Π.Φ. 750.5.Α 160 

 

 
ΠΡΟ : Ωρ πίνακαρ αποδεκηών  

 

ΚΟΙΝ : Ωρ πίνακαρ αποδεκηών  
      

ΘΔΜΑ :  “Ο καηαζκεςαζηικόρ κλάδορ και ο κλάδορ ηων δομικών  

  ςλικών ζηεν αγοπά ηερ αοςδικήρ Απαβίαρ”. 

 

 Αλαθεξφκελνο ζην ζέκα παξαζέησ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εηθφλα ηεο 

εγρψξηαο ανπδαξαβηθήο αγνξάο γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηα δνκηθά πιηθά, ηελ ελ γέλεη 

δπλακηθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ – ηερληθνχ θιάδνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ 

είηε ήδε πινπνηνχληαη είηε βξίζθνληαη ζην πξψην ζηάδην πινπνίεζήο ηνπο θαζψο θαη 

άιια ελδηαθέξνληα, πξνο αμηνιφγεζε, ζηνηρεία. 

 
 Σελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηκειήζεθε ην ηκήκα εξεπλψλ θαη κειεηψλ ησλ 

δηνξγαλσηψλ ηεο δηεζλνχο θιαδηθήο εθζέζεσο “BIG5SHOW – JEDDAH”, “DMG 

EVENTS”. Η ζπγθεθξηκέλε δηεζλήο θιαδηθή έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε 

ζηελ Σδέληα θαη ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εκπνξηθψλ επηζθεπηψλ θαη εθζεηψλ 

απφ δηάθνξεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη αλειιηπψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε ρψξα καο κε 

εζληθφ πεξίπηεξν.  

 

 Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζαο απνζηέιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ζαο, ελψ ζπγρξφλσο έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ www.agora.mfa.gr θαη είλαη ζηελ 

δηάζεζε ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ. 

 

 
       Ο Πξντζηάκελνο  

 

 

               Θεφδσξνο Ξππνιηάο 

mailto:ecocom-jeddah@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
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Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΓΟ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ 

ΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΑΟΤΓΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

 
1. Διζαγωγή  

 

 Η εγρψξηα ανπδαξαβηθή αγνξά ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ – ηερληθφ θιάδν 

παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαδηαθήο αλάθακςεο κεηά απφ κία καθξά, ζρεηηθά, πεξίνδν 

χθεζεο θαη ζηαζηκφηεηαο θπξίσο ιφγσ ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο 

απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο ηα νπνία έιαβε ε 

ανπδαξαβηθή θπβέξλεζε, κέηξα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ηελ ηειεπηαία δηεηία 2016-

2017. 

 

 Η ανπδηθή Αξαβία είλαη ε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ ρψξα-κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ (GCC Countries), κε πιεζπζκφ 33 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, θέληξα ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμειιίζζνληαη ζε κεγάια 

κεηξνπνιηηηθά θέληξα. Η ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, Ρηάλη, Σδέληα, Νηακάκ, Μέθθα, Μεδίλα, Σνκπνχθ θαη άιιεο 

κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο γηα παξνρή ζηνλ 

απμαλφκελν πιεζπζκφ ππεξεζηψλ, φπσο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

ελέξγεηαο, ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη 

άιισλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ. 

 

 Οη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο θπξίσο ζηνπο 

ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ησλ κεηαθνξψλ, δχν ηνκείο πνπ 

ζα επηθξαηήζνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο γηα ηα επφκελα ρξφληα. Οη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε ειηαθή ελέξγεηα θαη νη ιεγφκελεο “έμππλεο πφιεηο-smart 

cities” είλαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο ρψξαο θαη ζα απνηειέζνπλ ηελ αηρκή ηνπ 

δφξαηνο ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ νξηζηηθή 

απεμάξηεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 Απφ ηα ηέιε 2014 θαη ηα επφκελα ρξφληα ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο θαη ν 

θιάδνο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο πξψηεο ζνβαξέο ελδείμεηο 

ζηαζηκφηεηαο θαη χθεζεο, θαζψο πνιιά απφ ηα κεγάια έξγα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ρξεηαδφηαλ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, είηε δηαθφπεθαλ ηειείσο είηε ε πινπνίεζή 

ηνπο πξνρσξά κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. Η πεηξειατθή θξίζε ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηηο 

εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε δξαζηηθή κείσζε 

ησλ δαπαλψλ ηνπ θεληξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νδήγεζαλ ζε αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή 

ηεο νηθνλνκίαο πξνο ηηο λέεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. Η επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ή ε πιήξεο δηαθνπή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερψο 
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κεηνχκελε δήηεζε ζε δνκηθά πιηθά θαη ε αδπλακία αξθεηψλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο, νδήγεζαλ αξθεηέο απφ απηέο 

ζε πνιχ ρακειφηεξα επηρεηξεζηαθά πεξηζψξηα, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, θαζψο θαη 

ζε δξαζηηθή ζπκπίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Αξθεηέο απφ απηέο επίζεο νδεγήζεθαλ βίαηα ζε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κέζσ καδηθψλ απνιχζεσλ θαη κείσζε ησλ 

απνιαβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 πγρξφλσο νη φξνη δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, θπξίσο κε ηελ 

κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, έγηλαλ πνιχ απζηεξφηεξνη θπξίσο κέζσ πεξηνξηζκέλεο 

πξφζβαζεο ζε λέα θεθάιαηα θαζψο θαη ζε πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, απφ 120 έσο θαη κέρξη 180 εκέξεο. Απνηέιεζκα φισλ ησλ 

αλσηέξσ θαη ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ πνπ παξαηεξνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα, αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλαγθάζζεθαλ λα 

ππνρξεσζνχλ, κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαζπζηέξεζε ζηελ απνπιεξσκή δηαθφξσλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο ή αθφκε θαη θαζπζηέξεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνιιέο 

απφ απηέο πξνρψξεζαλ αθφκε θαη ζε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 2. Καηαζκεςαζηικά Δπγα ζηεν αοςδική Απαβία  

 
 χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζην ζχλνιν ηεο 

επηθξάηεηαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 4.700 θαηαζθεπαζηηθά 

έξγα κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία 852,3 δηο δνιάξηα. Μεηαμχ ησλ άιισλ ππάξρνπλ 170 

ελεξγά έξγα ζπλνιηθήο αμίαο 1 δηο δνιαξίσλ ηα νπνία απνηεινχλ ην 70% πεξίπνπ φισλ 

ησλ ελεξγψλ έξγσλ ζηε ρψξα. Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθά έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε είλαη ην έξγν “Oil-to-Chemicals” ζηελ πφιε Yanbu, ζπλνιηθήο αμίαο 30 δηο 

δνιαξίσλ θαη ην έξγν  “Al Faisaliya City” ζηελ Μέθθα, ζπλνιηθήο αμίαο 25 δηο 

δνιαξίσλ. Η πιεηνςεθία ησλ έξγσλ εμειίζζεηαη, έζησ θαη κε αξγνχο ξπζκνχο, κε πνιιά 

απφ ηα έξγα απηά λα βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην πινπνίεζήο ηνπο, πνζνζηφ 60% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηε ρψξα. 

 

 Η ζπλνιηθή αμία απηψλ ησλ έξγσλ αλέξρεηαη ζηα 289 δηο δνιάξηα θαη απνηεινχλ 

ην 30% φισλ ησλ ππφ θαηαζθεπή έξγσλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο. ε 

ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ 2.736 έξγα βξίζθνληαη είηε ζην ζηάδην ηεο πξνθήξπμεο 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ είηε ζην ζηάδην πινπνίεζήο ηνπο θαη πξνβιέπεηαη λα 

νινθιεξσζνχλ ζηα επφκελα πέληε ρξφληα. Μεηαμχ ησλ έξγσλ απηψλ έλα 30% 

νινθιεξψζεθαλ κέζα ζην 2017 ελψ έλα 45% πεξίπνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο 

ην 2019. Δξγα ζπλνιηθήο αμίαο 284,3 δηο δνιαξίσλ βξίζθνληαη ζε αξθεηά πξψτκν ζηάδην 

πινπνίεζήο ηνπο είηε αλακέλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε νινθιήξσζή ηνπο. Δπίζεο 700 έξγα πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζνπλ ζην θνληηλφ 

κέιινλ κε πξννπηηθή νινθιήξσζήο ηνπο έσο θαη πξίλ απφ ην 2022. 
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 3.Δξελίξειρ ζηον καηαζκεςαζηικό κλάδο ανά ηομέα 

δπαζηεπιόηεηαρ  

  

 3.1. Αζηικόρ Καηαζκεςαζηικόρ Σομέαρ 

 
 ηνλ αζηηθφ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη, έξγα φπσο 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, θαηαζθεπέο 

λέσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, λνζνθνκεία, κεγάια εκπνξηθά θέληξα, Super-Markets, 

Hyper-Markets, θηήξηα γηα ζξεζθεπηηθή ιαηξεία, ζχγρξνλα ηαηξηθά θαη δηαγλσζηηθά 

θέληξα, ζρνιεία θαη άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θέληξα θαη ρψξνη γηα ςπραγσγία θαη 

δηαζθέδαζε. 

 

 Η πιεηνςεθία ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα είλαη θπξίσο ε 

θαηαζθεπή κεγάισλ νηθνδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θαηνηθίεο θαη ρψξνη επαγγεικαηηθήο 

ζηέγεο θαζψο θαη κεγάια εκπνξηθά θέληξα. Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο έρνπλ εθηηκψκελε 

ζπλνιηθή αμία 273 δηο δνιάξηα πεξίπνπ, ελψ θαηέρνπλ πνζνζηφ 65% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

έξγσλ ζηα κεγάια αζηηθά θαη κεηξνπνιηηηθά θέληξα. Η θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ πεξηιακβάλεη θπξίσο θαηαζθεπέο λέσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θαη 

ρψξσλ επαγγεικαζηηθήο ζηέγεο. Οη θαηνηθίεο ζπλήζσο έρνπλ απφ έλαλ έσο θαη ηξείο 

νξφθνπο, νη κεζαίνπ κεγέζνπο θαηαζθεπέο απφ 4 έσο θαη 14 νξφθνπο θαη νη κεγάινπ 

κεγέζνπο θαηαζθεπέο απφ 15 νξφθνπο θαη πιένλ.  

 

 Δπίζεο ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ξνή θεθαιαίσλ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη ζπγθξνηεκάησλ, φπνπ ζπλδπάδνληαη θαηνηθίεο θαη 

εκπνξηθά θέληξα, ρψξνη ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, λνζνθνκεία θαη άιιεο κνλάδεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ζρνιεία θαη άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, θέληξα 

ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο. Παξφιν πνπ ηα κεγάια έξγα ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

θαιχπηνπλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο, ζρεδφλ 17 εμ απηψλ είλαη ζπλνιηθήο αμίαο 1 δηο δνιαξίσλ ή θαη 

πεξηζζφηεξν θαη θαιχπηνπλ πνζνζηφ 90% θαη πιένλ φισλ ησλ έξγσλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. 

 

 Σα έξγα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο, θπξίσο ρψξνη θαη 

θηίζκαηα ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, θαιχπηνπλ πνζνζηφ 8% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηα έξγα 

επέθηαζεο ηνπ ηεξνχ “Haram Mosque” ζηε Μέθθα, ζπλνιηθήο αμίαο 21,3 δηο δνιαξίσλ, 

έξγν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  

 

 ηνλ ηνκέα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηεο θηινμελίαο ηα έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην άκεζν ή ζην πξνζερέο κέιινλ 
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θαιχπηνπλ πνζνζηφ 14% ηεο αμίαο ησλ έξγσλ ζηε ρψξα. ην ηνκέα απηφ 

πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπέο λέσλ ζχγρξνλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, resorts θαη άιια 

παξφκνηα έξγα ζηηο κεγάιεο πφιεηο, φπσο Riyadh, Jeddah, Makkah, Dammam, Al 

Khobar. Σα ππφινηπα έξγα αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ μελνδνρεηαθψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ζρνιείσλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 

θέληξσλ ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, θέληξσλ πγείαο θαη λνζνθνκείσλ ζε άιιεο 

κηθξφηεξεο αζηηθέο ή εκη-αζηηθέο πεξηνρέο. 

 

 3.2. Καηαζκεςέρ – Σομέαρ μεηαθοπών  

 
 ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε πιεηνςεθία ησλ έξγσλ αθνξνχλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ππάξρνληνο ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ κε πνζνζηφ 70% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ. Σα έξγα πνπ αθνξνχλ ζην 

νδηθφ δίθηπν απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο Ρηάλη, ελψ ζπγρξφλσο κία ζεηξά 

ζεκαληηθψλ νδηθψλ έξγσλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο, φπσο 

Jeddah, Makkah, Hail, Medinah θαη ζηελ πεξηνρή Asir. H ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ 

νδηθψλ έξγσλ αλέξρεηαη ζηα 22 δηο δνιάξηα, κε πνζνζηφ ιηγφηεξν ηνπ 15% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 

 ηνλ ηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πεξηιακβάλνληαη ην έξγν επέθηαζεο 

(θάζε 2) ηνπ δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ ηεο Σδέληαο (King Abdulaziz International Airport), 

ζπλνιηθήο αμίαο 2 δηο δνιαξίσλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ ηεο 

Μέθθαο, ζπλνιηθήο αμίαο 1 δηο δνιαξίσλ (Qunfudah Airport). Η ζπλνιηθή αμία ησλ 

έξγσλ ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο αλέξρεηαη ζην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

έξγσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 

 Σέινο ζην ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ε ανπδαξαβηθή θπβέξλεζε 

πξνρσξά ζε κία ζεηξά επελδχζεσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο Yanbu, 

Rabigh, Jubail θαη Jizan, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο 

ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. εκαληηθά έξγα πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν είλαη ε θαηαζθεπή λένπ 

βηνκεραληθνχ ιηκέλνο ζηελ “Jizan Economic City”, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1,4 δηο 

δνιαξίσλ θαη νη εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ “Ras Al Khour Maritime Complex”, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 800 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

 

 3.3. Σομέαρ Πεηπελαίος και Φςζικού Αεπίος – Καηαζκεςέρ  

 
 Η ανπδαξαβηθή Κπβέξλεζε, παξφιεο ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ δηεζλή αγνξά πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, κείσζε ησλ ηηκψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο παξαγσγήο, εμαθνινπζεί 
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λα εληζρχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη λα πινπνηεί λέεο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ εμφξπμε θαη παξαγσγή θαζψο θαη ζηελ επεμεξγαζία πεηξειαίνπ. 

 

 Η πιεηνςεθία ησλ λέσλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

πφιεσλ Dammam & Jubeil, ζηελ αλαηνιηθή θαη λνηηφ-αλαηνιηθή πεξηθέξεηα ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη πνζνζηφ 50% θαη πιένλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

έξγσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Υαξαθηεξηζηηθά ηα πιένλ 

ζεκαληηθά έξγα είλαη ην “Fadhili Gas Plant” ζην Dammam ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2 

δηο δνιαξίσλ θαη ην “Hasbah Offshore Gas Field Expansion” ζηελ πεξηνρή “Wasit Gas 

Development” ζηελ πφιε Tabouk, ζηελ βφξεηα πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θνληά ζηα ζχλνξα 

κε ηελ Ινξδαλία, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1,6 δηο δνιαξίσλ. 

 

 Παξάιιεια κε ηα αλσηέξσ έξγα θαηαζθεπάδνληαη θαη ηέζζεξα κεγάια έξγα 

ππνδνκψλ, ππνζηεξηθηηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμφξπμεο, δηυιηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

πεηξειαίνπ. Σν θάζε έλα απφ απηά έρεη πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθνχ χςνπο 100 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη αθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο “Fadhili Gas Plant” ζηελ πφιε 

Dammam, ζπλνιηθήο αμίαο 1,5 δηο δνιαξίσλ θαζψο θαη ην έξγν ζηελ πεξηνρή “Waad Al 

Shimal Mining City in Al Azar”, ζπλνιηθήο αμίαο 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

 

 3.4. Καηαζκεςέρ – Βιομεσανία  

 
 Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, θαζψο ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα απηά αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά απφ ηηο 65 εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο, 

19 πεξίπνπ έρνπλ πξνυπνινγηζκφ 1 δηο δνιαξίσλ ή θαη πεξηζζφηεξν, ελψ απνηεινχλ 

πάλσ απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

ειαθξάο θαη βαξηάο βηνκεραλίαο. 

 

 Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο απνηεινχλ ην 22% ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ θαη 

ην 12% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Η πιεηνςεθία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ηείλνπλ λα είλαη έξγα ζρεηηθά κηθξήο αμίαο, γηα 

παξάδεηγκα απφ ηα 56 έξγα απνζήθεπζεο πεξίπνπ ηα 45 έρνπλ ζπλνιηθή αμία 10 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σα κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα, γλσζηά σο mega-projects, 

είλαη ζρεηηθά ιίγα θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ρξήδεη κεγάισλ θεθαιαηαθψλ εληζρχζεσλ. 

Απφ ηα 14 ζπλνιηθά κεγάια θαηαζθεπαζηηθά έξγα, κφλν δχν έρνπλ αμία κηθξφηεξε ησλ 

100 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ κεγάισλ έξγσλ βξίζθεηαη αθφκε ζε 

πξψτκν ζηάδην πινπνίεζήο ηνπο. 
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 Σέινο νη θαηαζθεπέο βηνκεραληθψλ εξγαζηεξίσλ, θέληξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη άιισλ παξεκθεξψλ εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

ζπλερψο απμαλφκελν ηκήκα ηεο βηνκεραλίαο κε ζρεδφλ ην 75% ησλ ππφ θαηαζθεπή λέσλ 

έξγσλ λα βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα θαηαζθεπήο. 

 

 3.5. Καηαζκεςέρ – Τπεπεζίερ Κοινήρ Ωθέλειαρ  

 
 Σα πςειφηεξα ζε αμία έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο είλαη νη 

κεγάιεο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

θαη απνηεινχλ πεξίπνπ ην 83% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Γηάθνξνη ηχπνη έξγσλ, φπσο νη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη 

εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηα αλεμάξηεηα δίθηπα χδξεπζεο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρνληαη ζε 53 δηο δνιάξηα πεξίπνπ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 75% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σα δίθηπα δηαλνκήο 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ έξγσλ κε 163 έξγα πεξίπνπ γηα δίθηπα απνρέηεπζεο, 

97 έξγα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ειεθηξνδφηεζεο κεγάισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ θαη 87 έξγα γηα θαηαζθεπή δηθηχσλ δηαλνκήο θαη παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ. 

Πνιχ ιηγφηεξα έξγα αθνξνχλ ζε θαηαζθεπή δηθηχσλ ςχμεο κε πνιχ ρακειφηεξε 

ζπλεηζθνξά ζην ραξηνθπιάθην ησλ έξγσλ γηα ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο ζηε ρψξα. 

 

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα απηά θαηαζθεπάδνληαη ζην Ρηάλη θαη ζηηο άιιεο 

ηξείο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, Jeddah, Dammam, Makkah. Σα έξγα ζηηο ηέζζεξηο 

κεγάιεο πφιεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη ηηο βαζηθέο γηα κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

ππνδνκέο.  

 

 Οζνλ αθνξά ηέινο ηελ θαηεγνξία θξαγκάησλ θαη δεμακελψλ, απηά θαηέρνπλ έλα 

αξθεηά κηθξφ πνζνζηφ κε κφλν δχν έξγα αμίαο άλσ ησλ 100 δηο δνιαξίσλ. Σα δχν απηά 

έξγα αθνξνχλ ην δίθηπν πδξνδφηεζεο ηεο πξσηεχνπζαο Ρηάλη, ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο. Η θάζε 1, αμίαο 480 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ε θάζε 2, αμίαο 693 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή έξγνπ γηα εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθψλ 

απνζεκάησλ πφζηκνπ λεξνχ θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο παξαηεηακέλεο 

πεξίνδνη αλνκβξίαο ή θαη άιια έθηαθηα θπζηθά θαηλφκελα. 

 

3.6 Καηαζκεςαζηικόρ ηομέαρ – Καηαζκεςέρ ανά πολεοδομικό 

ζςγκπόηεμα  

 
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ αλά πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεηα θαη εηδηθψηεξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, Riyadh, Jeddah, Dammam, 

Makkah. Πηφ αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο: 
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Σν Ρηάλη ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε θαη απνηεινχλ πάλσ απφ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα. Η ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε ππνινγίδεηαη ζηα 187 δηο δνιάξηα πεξίπνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 22% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ έξγσλ. 

 

Σν Dammam είλαη ε δεχηεξε δπλακηθφηεξε αγνξά ηεο ρψξαο ζηα δνκηθά πιηθά 

θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ – ηερληθφ ηνκέα γεληθφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έξγα ζην 

ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζπγρξφλσο κε αξθεηά έξγα ζηνλ ηνκέα 

ηεο βηνκεραλίαο. 

 

Η ηεξή πφιε ηεο Μέθθαο έρεη ζπλνιηθά 249 έξγα ηα νπνίν απνηεινχλ κφλν ην 5% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ έξγσλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία. ε φξνπο δνιαξίνπ ε αμία ησλ 

ελεξγψλ έξγσλ απνηειεί πνζνζηφ 13% θαη πιένλ ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ζε φιε ηε ρψξα. Ο ιφγνο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ απηψλ κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ αξηζκνχ θαη ηεο αμίαο ησλ 

έξγσλ νθείιεηαη ζε 18 έξγα πςειήο αμίαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 1 δηο δνιαξίσλ ή θαη 

πεξηζζφηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 5.000 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ, έξγν ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο. 

 

Σέινο ε Σδέληα έρεη ηελ ηέηαξηε κεγαιχηεξε αγνξά θαηαζθεπψλ θπξίσο ζηελ 

θαηαζθεπή θαηνηθηψλ θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ. ηα κεγαιχηεξα έξγα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε αλαθαηαζθεπή ηεο πεξηνρήο Al Ruwais, ζπλνιηθήο αμίαο 13,3 δηο δνιαξίσλ.  

 

Σα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηα ηέζζεξα κεγάια αζηηθά θέληξα 

ζπγθεληξψλνπλ έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ θεθαιαίσλ ηα νπνία θαη θαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ γεληθφηεξα 

ζηελ ανπδηθή Αξαβία. Πηφ αλαιπηηθά ε εηθφλα έρεη σο εμήο: 

 

Ριάνη – Riyadh  

 
Η πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή 

κε πιεζπζκφ πνπ αγγίδεη ζρεδφλ ηα 8 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Οη ηάζεηο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ δηθαηνινγνχλ ηελ επέθηαζε ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ 

θαηαζθεπάδνληαη λέα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ θαη λέα εκπνξηθά θέληξα κε λέεο 

ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαζψο θαη πνιιά βνεζεηηθά έξγα. Η πφιε ηνπ Ρηάλη, σο δηνηθεηηθφ 

θαη πνιηηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, παξέρεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα πιεζψξα λέσλ 

επελδχζεσλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Η πιεηνςεθία ησλ έξγσλ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή λέσλ ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ κε πνζνζηφ 60% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

έξγσλ ζηε πφιε, ελψ ζεκαληηθέο επελδχζεηο πινπνηνχληαη ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 
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θαη ζηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο. ην επξχηεξν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

ανπδαξαβηθήο πξσηεχνπζαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε πεξηζφηεξα απφ 30 έξγα αμίαο 1 δηο 

δνιαξίσλ θαη πιένλ γηα ην θάζε έλα απφ απηά μερσξηζηά, κε πνζνζηφ 7% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε πφιε. 

 

Μεξηθά απφ ηα έξγα απηά πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε εμέιημε είλαη ε γξακκή 1 ηνπ 

κεηξφ (6,5 δηο δνιάξηα) θαη ε γξακκή 3 (5,9 δηο δνιάξηα). Η πςειή πξνζηηζέκελε αμία 

ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πφιεο, ελψ ηα νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά θέληξα αλακέλεηαη φηη ζα εθζπγρξνλίζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηεο πξσηεχνπζαο ζην εγγχο θαη ζην καθξηλφ κέιινλ. Δπίζεο 

ζρεδηαζκφο ππάξρεη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, φπσο ε 

“Riyadh Smart City”, αμίαο 5,6 δηο δνιαξίσλ θαη ην “Mall of Saudi”, αμίαο 3,2 δηο 

δνιαξίσλ ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο. 

 

Dammam – Νηαμάμ 

 
Η πφιε Dammam, ε κεγαιχηεξε ζηελ Αλαηνιηθή Πεξηθέξεηα ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο κεγαιχηεξεο βηνκεραληθήο δψλεο ηεο ρψξαο κε 

ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο άληιεζεο θαη δηυιηζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Η 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηνλ πεηξειατθφ ηνκέα θαη ην θπζηθφ αέξην κε πνζνζηφ 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

έξγσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

 

Η πφιε Dammam απνηειεί ην εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο 

Πεξηθέξεηαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. εκαληηθέο επελδχζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, ηνκείο πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ 

24% θαη 11% αληίζηνηρα ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Η αγνξά ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνζεγγίδνπλ 

πνζνζηφ 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, ελψ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ κεγάισλ ελεξγνβφξσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζεκαληηθά έξγα αθνξνχλ ζην ηνκέα θάιπςεο 

βαζηθψλ αλαγθψλ, φπσο ζπζηήκαηα άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο, δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη κεγάια έξγα ππνδνκψλ. 

 

Makkah – Μέκκα  

 
Η πιεηνςεθία ησλ κεγάισλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

ηεξάο πφιεσο ηεο Μέθθαο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ θπξίσο ζηηο αζηηθέο θαη 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Σα έξγα αθνξνχλ θπξίσο ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ, εκπνξηθά 

θέληξα, λέεο ππεξζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη άιια.  



 
ΓΕΝΘΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΘΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΗΝ ΣΖΕΝΣΑ 

 
 

ην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πινπνηνχληαη είηε βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην 48 

έξγα, κε πνζνζηφ 23% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαηαζθεπζηηθφ 

ηνκέα. Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ απηψλ ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απμεκέλσλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ κνπζνπικάλσλ 

πξνζθελπηψλ. ηα έξγα απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε νινθιήξσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο πνπ ζπλδέεη ηε Σδέληα κε ηελ Μεδίλα θαη ηελ Μέθθα. Η θάζε 2 ηνπ έξρνπ έρεη 

ζπλνιηθή αμία 5 δηο δνιάξηα θαη ε θάζε 3 έρεη ζπλνιηθή αμία 4,6 δηο δνιάξηα.  

 

πγρξφλσο ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα εθηέιεζεο βξίζθνληαη θαη αξθεηά έξγα γηα 

παξνρή χδξεπζεο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπξίσο ζηηο λέεο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ηνλ ηνκέα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο έρνπλ ήδε 

αλαθνηλσζεη λέα έξγα θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ έξγνπ ειηαθήο ελέξγεηαο 

“Makkah Solar Power Plant” ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 640 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

 

πλνιηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Μέθθαο βξίζθνληαη είηε ζε εμέιημε είηε ζε αξρηθά 

ζηάδηα πινπνίεζεο 80 έξγα ηα νπνία απνηεινχλ ην 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ 

θαηαζθεπή έξγσλ ζηελ πεξηνρή. 

 

Jeddah – Σδένηα 

 
H Tδέληα είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε, κεηά ην Ρηάλη, ελψ 

ζπγρξφλσο έρεη εμειηρζεί ζην θαζαξά επηρεηξεκαηηθφ, εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν 

ηεο ρψξαο. Η ζπλερήο επέθηαζε ηεο πφιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επίζεο παξνπζηάδνπλ κία ζπλερή 

αχμεζε έρνπλ θαζηεξψζεη ηε πφιε ζε ακηγψο εκπνξηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θέληξν, φρη 

κφλν ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ζηελ Γπηηθή Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο αιιά ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ηνπ ανπδαξαβηθνχ Βαζηιείνπ. 

 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ έξγσλ αθνξά ζε θαηαζθεπέο λέσλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ κε πνζνζηφ 80% θαη πιένλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πφιε. Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ γλσξίδεη 

πξσηνθαλείο ξπζκνχο αλάπηπμεο θπξίσο κέζσ ηεο νηθηζηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο πφιεο. ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

πεξηιακβάλνληαη θαη κεγάιεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ, φπσο ην “Fairmont the Jeddah 

Hotel and Resort”, ζπλνιηθήο αμίαο 399 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ην “Shangri-La 

Hotel”, ζπλνιηθήο αμίαο 150 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  

 

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ γλσξίδεη επίζεο ζεκαληηθή αλάπηπμε κε ηα έξγα πνπ 

πξνσζνχληαη ζηηο αεξνπνξηθέο θαη νδηθέο κεηαθνξέο, φπσο ε επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο 

αεξνδξνκίνπ ηεο πφιεο “King Abdullah International Airport”, ηελ θαηαζθεπή λένπ 
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νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ λέα ελαέξηα γέθπξα “Obhur Creek Bridge”, 

έξγα ηα νπνία ζα επηηαρχλνπλ θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ επηβαηεγνχ 

θνηλνχ  θαη ζα απνζπκθνξήζνπλ ην επηβαξπκέλν θέληξν ηεο πφιεο. Η αμία ησλ 

επελδχζεσλ γηα έξγα πνπ είηε βξίζθνληαη ζε αξρηθν ζηάδην πινπνίεζήο ηνπο είηε ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο είλαη ζρεδφλ ε ίδηα θαη θπκαίλεηαη ζηα 16,4 δηο κε 16,5 δηο 

δνιάξηα αληίζηνηρα, ελψ έξγα ζπλνιηθήο αμίαο 17,6 δηο δνιαξίσλ βξίζθνληαη ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην θαηαζθεπήο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

 

1.ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (ΚΔΔΔ, κέζσ εκψλ) 

2.ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΒΔΑ) 

   (κέζσ εκψλ) 

3.ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΔΘ) (κέζσ εκψλ) 

4.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κέζσ εκψλ) 

5.ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ  

  (ΔΒΔΘ) (κέζσ εκψλ) 

6.ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΡΗΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΒΔΘ), (κέζσ εκψλ) 

7.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ (κέζσ εκψλ, κε ζπλ.) 

8.ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ  

(κέζσ εκψλ( 

9.ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ (κέζσ εκψλ) 

10.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ (κέζσ εκψλ) 

11.ΑΡΑΒΌ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ 

   (κέζσ εκψλ) 

12.ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΞΑΓΩΓΔΩΝ (ΠΔ) (κέζσ εκψλ) 

13.ΤΝΓΔΜΟ ΔΞΑΓΩΓΔΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (ΔΒΔ) (κέζσ εκψλ) 

14.ΤΝΓΔΜΟ ΔΞΑΓΩΓΔΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΔΚ) (κέζσ εκψλ) 

15.ENΩΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (κέζσ εκψλ) 

16.ΔΝΩΗ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (κέζσ εκψλ) 

17.ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ (κέζσ εκψλ) 

18.ΤΝΓΔΜΟ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΜΔ) (κέζσ εκψλ) 

19.ΔΝΩΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ  

(κέζσ εκψλ) 

20.ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΜΟΝΩΗ (κέζσ εκψλ) 

21.ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ (κέζσ εκψλ) 

22.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΔΡΑΜΟΠΟΙΪΑ (κέζσ εκψλ) 

23.ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ (κέζσ εκψλ) 

24.ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ (ΣΔΔ) (κέζσ εκψλ) 

25.ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ (ΑΣΔ) 

(κέζσ εκψλ) 

26.ΤΝΓΔΜΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩΝ ΣΑΞΔΩΝ (ΣΔΑΣ) 

(κέζσ εκψλ) 

27.ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ (ΔΓΜ) (κέζσ εκψλ) 

28.ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΔΝΩΗ ΤΝΓΔΜΩΝ ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ  

(ΠΔΔΓΔ) (κέζσ εκψλ) 

29.ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΟΛΗΠΣΩΝ  

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ (ΠΔΓΜΔΓΔ) (κέζσ εκψλ) 
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30.ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΛΔΣΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (ΜΔ) (κέζσ εκψλ) 

31.ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ (κέζσ εκψλ) 

32.ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ (ΔΒ) (κέζσ εκψλ) 

33.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (ΒΒΔ) (κέζσ εκψλ) 

34.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ & ΠΔΙΡΑΙΑ (ΒΑΠ) (κέζσ εκψλ) 

35.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ  

(κέζσ εκψλ) 

36.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ (κέζσ εκψλ, κε ζπλ.) 

37.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΘΔΑΛΙΑ & ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 

(κέζσ εκψλ) 

38.ΤΝΓΔΜΟ ΘΔΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (κ. εκψλ) 

39.ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΚΡΗΣΗ (κέζσ εκψλ) 

40.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΚΙΛΚΙ (κέζσ εκψλ, κε ζπλ.) 

41.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΣΔΥΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΒΡΟΤ (κέζσ εκψλ) 

42.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΣΔΥΝΙΩΝ ΝΟΣΙΟΤ ΔΒΡΟΤ (κέζσ εκψλ) 

43.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΣΔΥΝΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ-

ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ (κέζσ εκψλ) 

44.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ  

(κέζσ εκψλ) 

45.ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΣΔΥΝΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΗ  

(κέζσ εκψλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΓΕΝΘΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΘΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΗΝ ΣΖΕΝΣΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1.Τποςπγείο Δξωηεπικών 

    -Γηπισκαηηθφ Γξαθείν θ. ΤΠΔΞ (κέζσ ΤΠΔΞ) 

    -Γηπισκαηηθφ Γξαθείν θ. ΑΝΤΠΔΞ (κέζσ ΤΠΔΞ) 

    -Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέσο ΓΟ & Α (κέζσ ΤΠΔΞ) 

    -Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνχ Γξακκ. ΓΟ & Α (κέζσ ΤΠΔΞ) 

            -Γξαθείν θ. Β΄Γεληθνχ Γηεπζπληνχ (κέζσ ΤΠΔΞ) 

            -Β1, Β3 & Β8 Γηεπζχλζεηο (κέζσ ΤΠΔΞ) 

 


