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«Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - Έργα πνοής για την κοινωνία» 

 
Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2014 – Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της εταιρείας Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ, με θέμα «Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα-Έργα πνοής για την κοινωνία» στο 
κέντρο της Αθήνας.  
 
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης και έναρξης των εργασιών των πρώτων  σχολικών μονάδων 
με τη μέθοδο ΣΔΙΤ  σε 7 δήμους της Αττικής  [Δήμος Αθηναίων, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Ιλίου, Δήμος 
Κρωπίας, Δήμος Παλλήνης, Δήμος Κερατσινίου, Δήμος Πεντέλης], την εκδήλωση χαιρέτισαν ο 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΥπ ΑΕ κ. Ηρακλής ΔΡΟΥΛΙΑΣ, o πρώην Υπουργός Ανάπτυξης 
& Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Γιώργος 
ΣΤΥΛΙΟΣ, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Στράτος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,  ο Ειδικός Γραμματέας 
Σ.Δ.Ι.Τ.  κ. Νίκος ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ, ο Σύμβουλος Διοίκησης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. 
Εμμανουήλ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ  και η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΤΕ-Ταμείου Αστικής 
Ανάπτυξης Jessica  κ. Νέλλη ΤΖΑΚΟΥ. 
 
Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο τα επόμενα 2 χρόνια θα απασχοληθούν περισσότεροι από 5.000 
εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο της οικοδομής και πρόκειται να 
στεγάσει περισσότερους από 3.500 μαθητές σε 14 σχολικές μονάδες από τη σχολική περίοδο 2016 -
2017. 
 
 Έργο πνοής για την κοινωνία σε μια δύσκολη περίοδο, αφού λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της 
διπλοβάρδιας, της συστέγασης σχολικών μονάδων και της χρήσης μισθωμένων κτιρίων στην 
Περιφέρεια Αττικής. Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδια και δανειακά κεφάλαια του ιδιώτη αναδόχου 
και το δημόσιο δεν εκταμιεύει κεφάλαια κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής.  Αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της περιόδου κατασκευής αρχίζει το 25ετές διάστημα της λειτουργίας. 
 
Κατά τη διάρκεια των 25 ετών o ιδιώτης ανάδοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα και την παροχή των 
υπηρεσιών του, εξασφαλίζοντας έτσι ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές προς τους πολίτες και το 
δημόσιο. Οι προδιαγραφές αποτελέσματος της ΚτΥπ ΑΕ για τα σχολικά κτίρια αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.  
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη συνέργεια αυτή αξιοποιήθηκαν όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία 
όπως και το Jessica, μια  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas" / «Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές», που 
αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη 
χρηματοδότηση δράσεων που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή 
της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων.  
 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΥπ ΑΕ κ. Ηρακλής Δρούλιας τόνισε ότι το συγκεκριμένο 
έργο ενισχύει άμεσα τις υποδομές της Παιδείας μας, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης όσο και για τα 
επόμενα 25 χρόνια λειτουργίας του. Προσφέρει όμως και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, όπως η ώθηση 
του κλάδου των κατασκευών στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία,  αφού δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας, συμβάλλει στην παράδοση σχολικών υποδομών υψηλών προδιαγραφών -παρά τους 
περιορισμούς στην εύρεση δημοσίων πόρων- βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του σχολείου και 
εξασφαλίζοντας τόσο την καθαριότητά του όσο και τη φύλαξή του  σε 24ωρη βάση. 
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*Θεσμικό πλαίσιο και αντικείμενο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 
 
Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] και η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων 
[ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] συγχωνεύθηκαν σε μια νέα ΔΕΚΟ με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, σε 
εφαρμογή του Ν. 4199/2013. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, στις 31.07.2015 θα πραγματοποιηθεί 
η συγχώνευση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη νέα εταιρεία. Με κοινή υπουργική απόφαση της 
19.12.2013 ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 
Η νέα ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αντικείμενό της 
αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου των δύο παραπάνω εταιρειών. 
 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 210 52 72 405, 210 52 72 432 
grtypou@ktyp.gr 
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