
   

 

Με την ευγενική υποστήριξη: 
 

 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ   
 
Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων είναι: α) Εισήγηση για τη χάραξη Εθνικής πολιτικής και 
δηµιουργία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, καθώς και η εφαρµογή της πολιτικής στον τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων, β) 
Η εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας, γ) Η κατάρτιση µακροχρόνιων και ετήσιων 
προγραµµάτων εκτέλεσης έργων, η εξασφάλιση χρηµατοδότησης και η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής τους και 
δ) Το ορθολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών, οργανωτικών και 
οικονοµικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή των έργων.  
 
Η Αναπληρωτής Γενική Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, έχει έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, προΐσταται του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βόρειας Ελλάδας, παρακολουθεί τις διµερείς οικονοµικές σχέσεις της 
Ελλάδας µε τις χώρες της Βαλκανικής και τις Παρευξείνιες, τα αναπτυξιακά προγράµµατα της χώρας στη Βαλκανική και 
τις Παρευξείνιες, καθώς και το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.), ενώ 
επικοινωνεί µε όλους τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Υποστηρίζεται, όταν αυτό 
απαιτείται, από την Υπηρεσία ∆ιεθνών Σχέσεων (Υ.∆Ι.Σ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 
 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ    
 
Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ιδρύθηκε το 1975, ως σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και αποτελεί σήµερα έναν από τους µεγαλύτερους συνδέσµους επιχειρήσεων µε διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Tα 
µέλη του ΣΕΒΕ είναι παραγωγικές, µεταποιητικές, εµπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
όλη την Ελλάδα και συνεργάζονται µε τις περισσότερες χώρες του κόσµου. Σκοποί του Συνδέσµου είναι: 
• Η µελέτη, προστασία και προαγωγή των συµφερόντων των µελών του στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς 
δραστηριότητάς τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
• Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και των ελληνικών επενδύσεων στο 
εξωτερικό 
• Η συµβολή του σε θέµατα ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων 
• Η συνεισφορά του στη γενικότερη οικονοµική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 
http://www.seve.gr 
 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965. Στις καταστατικές του αρχές 
περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη 
των προβληµάτων του Κλάδου και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης 
ενηµέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Εγγράφει ως Μέλη του τις τεχνικές 
επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 
καθώς και τα φυσικά πρόσωπα – στελέχη αυτών που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(ΜΕΚ). Σήµερα, θεωρείται η αντιπροσωπευτικότερη Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση τεχνικών εταιρειών 
εκπροσωπώντας περισσότερες από 950 εταιρείες, που αποτελούν το µεγαλύτερο και δυναµικότερο τµήµα του κλάδου 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων. ∆ιαθέτει πέντε (5) 
περιφερειακά γραφεία στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Κοζάνη.  
http://www.sate.gr 
 
Ο Σύνδεσµος των Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, 
που εκπροσωπεί τις µελετητικές συµβουλευτικές επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν ως κύριο 
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών για τεχνικά ή αναπτυξιακά έργα υποδοµής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σήµερα 
αριθµεί, περί τις 160 εταιρείες-µέλη, οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών της τάξης των 100 εκ. ευρώ ετησίως, παρέχοντας 
υπηρεσίες σε όλο το φάσµα των µελετητικών κλάδων (µελέτες, υπηρεσίες συµβούλου κ.λπ.) και σε όλους τους 
επιµέρους γνωστικούς τοµείς. Βασικοί στόχοι του Συνδέσµου είναι, µεταξύ άλλων, η προάσπιση και κατοχύρωση των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών του, η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλµατός τους 
καθώς και η ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσµος 
λαµβάνει όλα τα νόµιµα µέτρα, που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για 
την προώθησή τους.  
http://www.segm.gr 
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Με την ευγενική υποστήριξη: 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
 
Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσµατος ∆ηµόσιων και 
Ιδιωτικών έργων, µεγάλου προϋπολογισµού και σύνθετης τεχνογνωσίας. Η συνένωση της, το 1999 µε την ΓΕΚ Α.Ε. - 
εταιρεία µε ήδη κυρίαρχη παρουσία στον κλάδο των κατασκευών - και η δηµιουργία ενός ισχυρού Οµίλου, αποτέλεσε 
σηµαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της ΤΕΡΝΑ . Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήµερα την 
κατασκευαστική Εταιρεία του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του 
εξωτερικού. Ειδικότερα ως προς την παρουσία της ΤΕΡΝΑ στο εξωτερικό αυτή εστιάζεται τόσο σε έργα υποδοµής: 
σιδηροδροµικά - οδοποιία, όσο και σε οικοδοµικά έργα,  όπως εµπορικά κέντρα, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα κλπ, ενώ 
γεωγραφικά επικεντρώνεται σε χώρες της Νοτιονατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Ρουµανία), αλλά και 
στις αραβικές χώρες του κόλπου (ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κατάρ). 
http://www.terna.gr/ 
 
Η Τεχνική Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 µε έδρα την Αθήνα και αποτελεί 
τη µετεξέλιξη της προσωπικής κατασκευαστικής εταιρείας του κ. Χριστόφορου Κωνσταντινίδη που ασκούσε 
εργοληπτική δραστηριότητα από το 1952. ∆ιαθέτοντας σηµαντική εµπειρία και ευρύτατη τεχνογνωσία στην κατασκευή 
πάσης φύσεως Ιδιωτικών και ∆ηµόσιων Έργων, η Τεχνική Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
δραστηριοποιείται ενεργά στη µελέτη/κατασκευή/λειτουργία/συντήρηση σύνθετων και απαιτητικών Έργων 
Υποδοµής/Έργων Περιβάλλοντος - ειδικότερα έργων επεξεργασίας πόσιµου νερού, αστικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων, στερεών απορριµµάτων κλπ. - στην κατασκευή Θαλασσίων/Λιµενικών Έργων, Κτιριακών/Οικοδοµικών 
Έργων και Οδοποιίας, καθώς και Πετρελαϊκών Έργων και ∆ικτύων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε χώρες 
της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και της ευρύτερης Μεσογείου. Συγκεκριµένα η κατασκευαστική δραστηριοποίησή 
της στο εξωτερικό περιλαµβάνει την εκτέλεση Έργων Περιβάλλοντος και Πετρελαϊκών στην Ιορδανία και Λιµενικών 
Έργων στην Τουρκία, την Υεµένη, την Κύπρο και το Ισραήλ. 
http://www.constantinidis.org 
 
Η ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί µέλος του οµίλου ΕΡΓΑΣΙΣ. ∆ραστηριοποιείται στη µελέτη, 
επίβλεψη, και κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, µε έµφαση στα ∆ηµόσια Περιβαλλοντικά Έργα. Σήµερα διαθέτει 
σηµαντική εµπειρία και εξειδίκευση στους τοµείς έργων διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και υποδοµών πόσιµου νερού και υγρών αποβλήτων, εκτέλεσης ενεργειακών και 
ηλεκτροµηχανολογικών έργων και παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας τεχνικών έργων & εγκαταστάσεων. 
Εκτός της Ελλάδος δραστηριοποιείται στη Βαλκανική Χερσόνησο και ειδικότερα στην Κροατία, Κόσσοβο και 
Μαυροβούνιο σε έργα κατασκευής Χώρων Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και αποκατάστασης  Χώρων Ανεξέλεγκτης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), ενώ έχει ήδη δροµολογηθεί η επέκτασή της στη Σερβία, Βοσνία, Αλβανία, FYROM, 
Βουλγαρία και Ρουµανία, µέσω των υποκαταστηµάτων στην Κροατία, Κόσσοβο και Ρουµανία. 
http://www.ergasis-sa.gr 
 
Η Τεχνική Εταιρεία ΕΒΟΞ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975 µε έδρα στην Θεσσαλονίκη. Η ΕΒΟΞ Α.Ε. διαθέτει πτυχίο 4ης 
τάξεως για την κατασκευή ∆ηµοσίων έργων, ενώ κατασκευάζει πάσης φύσεως δηµόσια και ιδιωτικά έργα, όπως: 
Βιοµηχανικά έργα, Συγκροτήµατα κατοικιών – Πολυκατοικιών, Παραθεριστικούς οικισµούς (µε το σύστηµα της 
αντιπαροχής ή σε ιδιόκτητα οικόπεδα), Αναπαλαιώσεις - επισκευές - ενισχύσεις κτιρίων, Προκατασκευασµένα σπίτια, 
Ειδικές κατασκευές, υψηλά κτίρια, silos, caissons, βάθρα γεφυρών κλπ, κατασκευασµένα µε τη µέθοδο των 
ολισθαινόντων ξυλοτύπων. Προς εξαετίας επεξέτεινε τις δραστηριότητές της στα Σκόπια και συγκεκριµένα στον 
οικοδοµικό τοµέα ήτοι κατασκευή και πώληση διαµερισµάτων και καταστηµάτων. 
http://www.evox.gr 
 
Βασιλική Μπαλιάκα, Ατοµική  Εργοληπτική Επιχείρηση 2ης τάξης. Αντικείµενο της επιχείρησης είναι η κατασκευή 
έργων στις κατηγορίες των Γεωτρήσεων, Υδραυλικών, Οικοδοµικών, Οδοποιίας, Λιµενικών. Κύρια δραστηριότητα είναι 
η κατασκευή γεωτρήσεων ποικίλων εφαρµογών και συγκεκριµένα υδρευτικών, αρδευτικών, γεωθερµικών καθώς και 
εφαρµογές γεωτεχνικού χαρακτήρα και προστασίας περιβάλλοντος. Η επιχείρηση διαθέτει µόνιµο προσωπικό και 
ιδιόκτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνει, ενώ εκτός από τη µόνιµη έδρα στη Θεσσαλονίκη, 
διαθέτει γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς και εργοταξιακούς-αποθηκευτικούς χώρους. Έχει εκτελέσει έργα σε όλη 
την Ελλάδα και πρόσφατα και στην Αίγυπτο (Κάϊρο και ∆υτική έρηµο της ερήµου) έχοντας αναλάβει έργα γεωτρήσεων 
(παραγωγικές, επανέγχυσης ψύξης και αρδευτικές) σε µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας.  
http://www.drillmaster.gr 
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Με την ευγενική υποστήριξη: 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ   
 
Η  Attica Bank είναι ένας δυναµικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός που διαθέτει ένα αναπτυσσόµενο δίκτυο, 
αποτελούµενο, αυτή τη στιγµή, από 80 µονάδες, το οποίο καλύπτει τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Η Τράπεζα 
ιδρύθηκε το 1925. Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τράπεζας ξεκινά το 1964 όταν εξαγοράζεται από τον όµιλο 
εταιρειών της Εµπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηµατιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εµπορική Τράπεζα 
µεταβιβάζει µέσω του Χρηµατιστηρίου µέρος των µετοχών που κατέχει, στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, διατηρώντας έως τον 
Σεπτέµβριο του 2002 περίπου το 17% των µετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια µεταβιβάζει στο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο.  
Οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας σήµερα είναι: Το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε, µε ποσοστό 42,87%, Το Νέο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο, µε ποσοστό 22,43%, Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ποσοστό 19,28%.  
Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηµατοδότηση µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά 
ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει µια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αµοιβαία κεφάλαια 
και υπηρεσίες χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Συγκεκριµένα και ανά τοµέα δράσης προσφέρονται:   
• Επιχειρήσεις: Καταθετικοί Λογαριασµοί (Όψεως, Προθεσµίας, Συναλλάγµατος), ∆άνεια (Κεφάλαιο Κίνησης, 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια), Οµολογιακά ∆άνεια, Ενέγγυες Πιστώσεις, Leasing,  Factoring, Bancassurance, Venture 
Capital, Κοινοτικά Προγράµµατα. 
• Λιανική Τραπεζική: Καταθετικοί Λογαριασµοί, (Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενος, Προθεσµίας, Repos, Συναλλάγµατος),  
∆άνεια (Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Ανοικτά), Πιστωτικές & Χρεωστικές Κάρτες (Visa, Electron, Attica Gift Card Visa), 
Επενδυτικά Προϊόντα (Αµοιβαία Κεφάλαια, Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου), Bancassurance. 
• Υπηρεσίες: Πάγιες Εντολές, Μεταφορά Κεφαλαίων, Εισαγωγές / Εξαγωγές (διαχείριση φορτωτικών, ενέγγυες 
πιστώσεις) Πληρωµή Μισθών- Συντάξεων. 
∆ίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Τράπεζα βελτιώνει 
διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Στην κρίσιµη περίοδο που διέρχονται η χώρα και 
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της στις συνθήκες 
που επικρατούν, όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής 
οικονοµίας. 
∆ρώντας µε γνώµονα την στήριξη των πελατών της και µε την υποστήριξη του βασικού της µετόχου, του ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕ∆Ε, η Attica Bank έχει θέσει ως προτεραιότητές της την επιτυχή αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής 
κρίσης, την ουσιαστική συµβολή στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.  
Οι κύριοι στόχοι της Τράπεζας για τα επόµενα χρόνια είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε τοµείς µε θετικές 
προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα η διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας, η ορθή διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η ικανοποιητική ρευστότητα και η έµφαση σε πρόσθετες πηγές εσόδων. 
http://www.atticabank.gr/ 
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