
…οδού το ανάγνωσµα, καθώς πριν
δεκαπέντε ηµέρες κατατέθηκαν οι
τελικές τεχνικές και οικονοµικές
προσφορές των υποψηφίων οµίλων
που διεκδικούν την κατασκευή αυ-
τού του οδικού άξονα, µε τη µέθοδο
της σύµβασης παραχώρησης. Κατά
τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε προσωρινός
ανάδοχος του έργου αναµένεται να
υπάρχει σε δύο µήνες. 
Οι όµιλοι που κατέθεσαν προ-

σφορά είναι:
• «Ηellenic Αutopistas», στον ο-

ποίο συµµετέχουν οι εταιρείες «Cin-
tra SΑ», «ΓΕΚ ΑΕ Συµµετοχών, Ακι-
νήτων, Κατασκευών», «Dragados Οn-
cessiones De Ιnfraestucturas SΑ»,
«ΑCS Servicios Υ Concessiones SL»,
«Dragados SΑ», «Ferrovial Αgroman
SΑ», «Τέρνα ΑΕ» 

• «Αίας», στον οποίο συµµετέ-
χουν οι εταιρείες «Vinci SΑ», «Vinci
Construction Grands Ρrojets SΑ»,
«J&Ρ - Άβαξ ΑΕ», «ΕΤΕΘ ΑΕ», «Κ.
Μιχαλόπουλος & Συν/τες ΕΕ - ΣΥ-

ΣΤΑΣ ΕΜΕ», «Νικόλαος Ιωνάς και Συ-
νεργάτες - Καµπή ΕΤΕ», «∆ρόµος
Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ», «ΕΤΜΕ:
Πέππας & Συνεργάτες ΕΕ», «Cofi-
route» (Σύµβουλος Λειτουργίας). 
Ως προς το έργο θυµίζουµε ότι α-

φορά αυτοκινητόδροµο µήκους πε-
ρίπου 196 χλµ. από Αντίρριο έως Ιω-

άννινα (Ανισόπεδος Κόµβος µε Ε-
γνατία Οδό), αλλά και τµήµα του
ΠΑΘΕ, µήκους περίπου 175 χλµ. (από
τον Ανισόπεδο Κόµβο Μεταµόρφω-
σης έως τη Σκάρφεια) και τον συν-
δετήριο κλάδο του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι
- Χαλκίδα (µήκους 11 χλµ.).
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Ιονίας… Μετρό…

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

…κινδύνου από το Ινστιτούτο Οι-
κονοµίας Κατασκευών για τις κα-
τασκευαστικές επιχειρήσεις της
χώρας. Τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία τους, σύµφωνα µε την α-
νάλυση του ΙΟΚ, παρουσιάζουν την
τελευταία διετία έντονη επιδείνω-
ση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύ-
κλος εργασιών όλου του κλάδου
βαίνει µειούµενος κατά 21,5%, ενώ
την ίδια στιγµή αυξάνεται θεαµα-
τικά ο τραπεζικός δανεισµός. Πα-
ράλληλα, καταγράφεται, µε αυξητι-
κές τάσεις, έντονη µείωση της α-
πασχόλησης, που µέσα στο 2005
ξεπέρασε το 21%. 
Για πρόβληµα επιβίωσης της συ-

ντριπτικής πλειοψηφίας του κλά-
δου κάνει λόγο το ΙΟΚ και προτεί-
νει ως αντίδοτο στην κρίση, νέο
γύρο συγχωνεύσεων, εξωστρέ-
φεια και αλλαγή της νοοτροπίας

που θέλει τις εταιρείες να συντη-
ρούνται από τα δηµόσια έργα. 
Η µελέτη του ΙΟΚ που εξέτασε

τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
των 209 τεχνικών εταιρειών που
είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα,
διαπιστώνει ότι οι κατασκευαστι-
κές επιχειρήσεις είναι υπερχρεω-
µένες στις τράπεζες, µε την πλειο-
ψηφία τους να έχουν βραχυπρόθε-
σµες τραπεζικές υποχρεώσεις, οι
οποίες αυξάνονται ταχύτερα σε

σχέση µε την αύξηση των ιδίων
κεφαλαίων τους, ενώ παρουσιά-
ζουν µείωση του κύκλου εργασιών,
σηµαντικές απώλειες των καθα-
ρών τους κερδών και διπλασιασµό
της µέσης ζηµιάς ανά εταιρεία. Ε-
πίσης, ο κατασκευαστικός κλάδος
χαρακτηρίζεται σήµερα από αυξη-
µένα λειτουργικά κόστη, ανυπαρ-
ξία επενδυτικών δράσεων και σχε-
τική ανεπάρκεια των ιδίων κεφα-
λαίων. Όπως επισηµαίνει, µάλιστα,

τίθεται πλέον σοβαρό θέµα επι-
βίωσης της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των επιχειρήσεων, οι οποίες
φαίνεται να υστερούν και να µπαί-
νουν στην εποχή των Σ∆ΙΤ αδύνα-
µες να αντιµετωπίσουν τον (κατά
κανόνα ξένο) ανταγωνισµό.
Σύµφωνα µε το ΙΟΚ, όλα αυτά

τα δεδοµένα, συνθέτουν ένα «ε-
κρηκτικό µείγµα» οι επιπτώσεις
του οποίου, ως σήµερα, αντανα-
κλώνται στον µειωµένο ρυθµό αύ-
ξησης του εγχώριου προϊόντος,
στη σηµαντική µείωση της απα-
σχόλησης στον κλάδο, στην ενδυ-
νάµωση της τάσης µείωσης των
κερδών αλλά και στην αναστολή
διαπραγµάτευσης των µετοχών 4
εκ των 25 εισηγµένων. 
Επί της ουσίας, το ΙΟΚ, µε τη µε-

λέτη του επιβεβαιώνει την κοινή
αίσθηση και τα βιώµατα του τεχνι-
κού κόσµου τον τελευταίο χρόνο,
που επανειληµµένως έχουµε επι-
σηµάνει από αυτή τη στήλη. 

…Περιστέρι - Ανθούπολη, µε δύο
νέους σταθµούς, είναι το δεύτερο
µεγάλο έργο που κινήθηκε αυτή
την περίοδο, µε τις τεχνικές και
οικονοµικές προσφορές κατατε-
θειµένες, επίσης, πριν δύο εβδο-
µάδες, από τέσσερις κοινοπραξίες
οι οποίες είναι:

1. «Αlpine Μayreder Βau» - «Τer-
na ΑΕ» - «Παντεχνική ΑΕ» «Ρow-
ell Εlectrical Systems Ιnc»

2. «Άκτωρ ΑΤΕ» - «Siemens
ΑG» - «Vinci Construction Grand
Ρrojects»

3. «Ιmpregilo - aegek - alstom»
4. «J&Ρ - Αvax - F.C.C. Construc-

tion»
Προοπτική και σ’ αυτή την περί-

πτωση είναι να υπάρξει ανάδοχος
τον Μάιο, µε σκοπό στα τέλη του
2008 να λειτουργεί και αυτό το
τµήµα. Όσο για τον προϋπολογι-
σµό του εκτιµάται στα 97,6 εκατ.
ευρώ.

Καµπανάκι…

…αντί καινούριας χάραξης για το
τµήµα του ΠΑΘΕ, Κορίνθου - Πα-
τρών, επιλέγει το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η λύση
αυτή απέχει πολύ από τα αρχικά
σχέδια που διατυπώθηκαν το 2002,
όταν γινόταν λόγος για κλειστού
τύπου αυτοκινητόδροµο µε σήραγ-
γες και κοιλαδογέφυρες µήκους
πολλών χιλιοµέτρων που θα µείω-
ναν στο µισό το χρόνο που απαιτεί-
ται για να διανυθεί η απόσταση µε-
ταξύ Κορίνθου-Πατρών, αλλά, κυ-
ρίως, αποσκοπούσαν στην αύξηση

της οδικής ασφάλειας σε ένα οδικό
τµήµα όπου, σύµφωνα µε τα στατι-
στικά στοιχεία του υπουργείου ∆η-
µόσιας Τάξης, το 2005 κατά µέσο ό-
ρο ένας άνθρωπος κάθε ηµέρα έ-
χανε τη ζωή του σε τροχαίο. 
Τα έργα, εφόσον ξεκινήσουν το

2007, αναµένεται να ολοκληρωθούν
το 2012, αλλά λόγω της φύσης τους
(διαπλάτυνση) είναι εκ των πραγµά-
των βέβαιο ότι για µια πενταετία θα
καταστήσουν το οδικό αυτό τµήµα
εξαιρετικά επικίνδυνο.

Και διαπλάτυνση…



Οι µαζικές…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Εµµένουν…

«Η Αττικής;

Αισιόδοξη…

Βασική…

ΤΕΕ 2381 (27/2/06) 7

…η τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ,
καθώς διαπιστώνει (για τρίτο συνε-
χή µήνα) τον Ιανουάριο βελτίωση
του δείκτη οικονοµικού κλίµατος
στην Ελλάδα. Η άνοδος οφείλεται
κατά κύριο λόγο, στην ενίσχυση
της εµπιστοσύνης των καταναλω-
τών και στη βελτίωση των προβλέ-
ψεων για την απασχόληση στις κα-
τασκευές. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον το-

µέα των κατασκευών, στην έκθεση
επισηµαίνεται ότι στις αρχές του
2006 ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών
Προσδοκιών στις Κατασκευές βελ-
τιώνεται σηµαντικά και διαµορφώ-
νεται στις 87,9 µονάδες έναντι 78,8
µονάδων το ∆εκέµβριο. Η άνοδος
οφείλεται κυρίως στις θετικότερες
προβλέψεις των επιχειρήσεων για
την εξέλιξη της απασχόλησης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ερώ-

τηµα για τους λόγους που παρε-
µποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή
της κατασκευαστικής δραστηριότη-
τας (όπως επισηµαίνεται στην έκθε-
ση) αυξάνεται το ποσοστό εκείνων
που εντοπίζουν εµπόδια που σχετί-
ζονται κυρίως µε τη γραφειοκρατία
και το θεσµικό πλαίσιο, µε την ανε-
πάρκεια χρηµατοδότησης και την
ανεπάρκεια ζήτησης. 

…πτυχή της οικονοµικής διπλωµα-
τίας είναι η ενέργεια, τόνισε κατά την
ορκωµοσία των νέων οικονοµικών δι-
πλωµατών στο υπουργείο Εξωτερι-
κών ο υφυπουργός Ευριπίδης  Στυλια-
νίδης.  
Αποστολή των Οικονοµικών και Ε-

µπορικών Υπαλλήλων (ΟΕΥ), όπως εί-
πε, είναι η ενίσχυση των ελληνικών ε-
ξαγωγών και το άνοιγµα νέων αγο-
ρών, η προσέλκυση νέων επενδύσε-
ων στη χώρα και η ενδυνάµωση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας ε-
κτός των συνόρων. 
Ένας στόχος που (οφείλουµε να

δεχθούµε) µετά από πολλά χρόνια α-
ποκτά τα κατάλληλα πρόσωπα.

…σε όλη την Ευρώπη (φυσικά
και στην Ελλάδα) αντιδράσεις
στην Οδηγία Μπολκεστάιν και
στην απελευθέρωση των υπη-
ρεσιών στην εσωτερική αγορά
της ΕΕ, έχουν αποτελέσµατα.
Και αν οι µαζικοί φορείς, αλλά
και οι µεµονωµένοι πολίτες, εµ-
µείνουν, τότε θα υπάρξουν ακό-
µη καλύτερα αποτελέσµατα σε
πολλούς τοµείς. 
Αυτό κατέδειξε η ιστορία της

Οδηγίας Μπολκεστάιν, που ψη-
φίστηκε µεν, πλην, όµως, µε βα-
σικές αλλαγές (κυρίως την κα-
τάργηση του περιβόητου άρ-
θρου 16), καθώς σοσιαλιστές και
χριστιανοδηµοκράτες ευρωβου-
λευτές, υποχρεώθηκαν να συµ-
φωνήσουν υπό το κράτος των
διαδηλώσεων που έγιναν τόσο
στο Στρασβούργο, όσο και στις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 
Θυµίζουµε ότι το άρθρο 16

προέβλεπε ότι οι εργαζόµενοι
από µια χώρα που µεταναστεύ-
ουν για να δουλέψουν σε µια
άλλη, υπόκεινται στη νοµοθεσία
της χώρας προέλευσής τους.
Σε µια τέτοια προοπτική, οι συ-
νέπειες θα είναι δυσµενείς για
το σύνολο του εργατικού δυνα-
µικού της χώρας υποδοχής. Η

ανατροπή του, κατά τον πρόε-
δρο της σοσιαλιστικής οµάδας
Μάρτιν  Σουλτς, έχει διευθετηθεί
και έχει απορριφθεί η περίπτω-
ση να υπερισχύσουν στον κοι-
νωνικό τοµέα οι κατώτερες
προδιαγραφές.
Αλλά εκείνο που πρέπει να

κρατήσουµε από τις εκτενείς
δηλώσεις του είναι η ακόλουθη:
«Αυτή η Οδηγία είναι το πλέον
επίµαχο και αµφιλεγόµενο αντι-
κείµενο αντιπαραθέσεων των
τελευταίων ετών. Στην ουσία
πρόκειται για το απλό ερώτηµα
τι κοινωνικό µοντέλο θέλουµε
στην Ευρώπη και το ερώτηµα
αυτό κρίνεται αυτές τις ηµέ-
ρες».
Από την πλευρά του επικε-

φαλής των Χριστιανοδηµοκρα-
τών Χανς  Πέτερινγκ,  τονίστηκε
(πριν από την ψήφιση) ότι η Ο-
δηγία αποτελεί τη «λυδία λί-
θο» για την Κοµισιόν, τα κράτη
- µέλη και το Κοινοβούλιο, αλλά
(εµµέσως, πλην, όµως σαφώς)
πρόσθεσε ότι «θέλουµε µία ευ-
ρύτερη ενότητα πάνω σ’ αυτήν
την Οδηγία, όχι όµως έναν συµ-
βιβασµό µε κάθε τίµηµα». 
Κατά συνέπεια, οφείλουµε να

µην εφησυχάζουµε…

…οι µέτοχοι (κατά βάση οι µεγά-
λες ελληνικές τράπεζες) στο «λου-
κέτο» της Βιοµηχανίας Φωσφορι-
κών Λιπασµάτων στη Θεσσαλονίκη,
προκαλώντας τις εύλογες έντονες
αντιδράσεις των εργαζοµένων
(συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα) που έφτασαν ως το
Μέγαρο Μαξίµου (και τον διευθυντή
του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού Ιωάννη Αγγέλου) για να
επισηµάνουν την ασυνέπεια λόγων
και έργων και την προσπάθεια α-
ποφυγής της πολιτικής ευθύνης
για το κλείσιµο του εργοστασίου
και τις απολύσεις, δηλώνοντας ότι
είναι αποφασισµένοι να συνεχί-
σουν τις κινητοποιήσεις. Έλαβαν, α-
πλώς, υπόσχεση για σύσκεψη µε
τους συναρµόδιους υπουργούς. 
Το ΤΕΕ, διά του Προέδρου του

Γιάννη  Αλαβάνου,  συµπαραστάθη-
κε και σ’ αυτές τις κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στη ΒΦΛ.

…Ψιλοπράγµατα. Ανήκει στο Τα-
χυδροµικό Ταµιευτήριο και το Τα-
µείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Μάλλον θα προχωρήσουµε (σ.σ.
στην πώληση) αλλά δεν πρόκειται
να σώσει το πρόγραµµα ιδιωτικο-
ποιήσεων. Το  ερώτηµα  είναι  αν  το
ΤΣΜΕ∆Ε  έχει  τα  χρήµατα  για  να
την  αγοράσει  ή  όχι;
Αν δεν έχει, ίσως τα έχει κάποι-

ος άλλος».
Το απόσπασµα από συνέντευξη

του υπουργού Οικονοµίας Γιώργου
Αλογοσκούφη στην Οικονοµική Ε-
πιθεώρηση (∆εκέµβριος 2005), χα-
ρακτηριστικό και εξόχως ανησυχη-
τικό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο
Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής
εµφανίστηκε στα ΜΜΕ (άνευ διά-
ψευσης) να έχει συµφωνήσει για
την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων των εργαζοµένων, δη-
λαδή σε κάτι που το ΤΕΕ, κατά δή-
λωση του Προέδρου του Γιάννη  Α-
λαβάνου,  αντιτίθεται απολύτως.


