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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 

Παγκόσμια βράβευση για έργα της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» σε σχολεία 

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014 – Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασαν δύο έργα  ΣΔΙΤ που 
υλοποιεί η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ στον τομέα της κατασκευής σχολικών κτιρίων. 
 
Το κορυφαίο βρετανικό οικονομικό περιοδικό “World Finance” που βραβεύει κάθε χρόνο τα 
πιο ξεχωριστά έργα υποδομών σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς παγκοσμίως,  
ανέδειξε καλύτερη οικονομική συμφωνία για το 2014 στο  τομέα των υποδομών εκπαίδευσης 
και στην κατηγορία “Project finance - The Best Deals of the Year” τα δύο έργα ΣΔΙΤ που 
περιλαμβάνουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση συνολικά 22 
σχολικών μονάδων στην Αττική. Με προϋπολογισμό σε Καθαρά Παρούσα Αξία 135,15 εκ. 
ευρώ και κόστος επένδυσης 110 εκ. ευρώ, τα συγκεκριμένα έργα θα καλύψουν τις ανάγκες 
6.000 μαθητών. Οι Ανάδοχοι των έργων είναι αντίστοιχα η Αττικά Σχολεία ΑΕΕΣ και η JPA 
Κατασκευή και Διαχείριση Σχολείων Αττικής ΑΕΕΣ. 
 
Η βράβευση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πρόκειται για τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων [ΕΤΕπ] και το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica [Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις 

σε αστικές περιοχές]. Η χρηματοδότηση των έργων καλύπτεται από ίδια και δανειακά 

κεφάλαια των αναδόχων, όπου οι τραπεζικοί χρηματοδότες είναι η ΕΤΕπ, η Εθνική Τράπεζα 

[ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για το Jessica] και η Alpha Bank. 

Αναφερόμενος στη διάκριση αυτή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηρακλής 
Δρούλιας δήλωσε : «Πρόκειται για μια ουσιαστική επιβράβευση του έργου της εταιρείας ΚΤΥΠ 
ΑΕ, η οποία έχοντας κληρονομήσει την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου 
δυναμικού του πρώην ΟΣΚ ΑΕ, συμμετέχει δυναμικά στην υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ ως 
εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων. Σε μία κρίσιμη 
οικονομική συγκυρία, όπως η σημερινή, μέσω των έργων ΣΔΙΤ είναι πλέον δυνατή η παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών». 
 
Σχετικοί σύνδεσμοι: 
 
http://www.worldfinance.com/home/information/about-world-finance 

http://www.worldfinance.com/inward-investment/greece-reinvigorated-by-ppp-projects 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με τις ΣΔΙΤ  
Οι ΣΔΙΤ [Public and Private Partnership] είναι συμβάσεις -κατά κανόνα μακροχρόνιες- οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου Φορέα και ενός Ιδιωτικού Φορέα με σκοπό την 
εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Μέσω αυτής της συμφωνίας οι δεξιότητες και 
τα προτερήματα κάθε τομέα (δημόσιου και ιδιωτικού) μοιράζονται στην προσφορά μιας 
υπηρεσίας ή ενός έργου για τη χρήση του από το ευρύ κοινό. Εκτός από τη διάθεση πόρων 
και από τους δύο, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μοιράζεται τους 
κινδύνους και τις μελλοντικές ανταμοιβές/οφέλη. 
 

http://www.worldfinance.com/home/information/about-world-finance
http://www.worldfinance.com/inward-investment/greece-reinvigorated-by-ppp-projects
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Πληροφορίες: 
Τηλ.: 210 52 72 405, 210 52 72 432 
grtypou@ktyp.gr 
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