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00. Επιτελική Σύνοψη - Executive summary 
 
Το Νοέμβριο 2013, 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. 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. Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, στη 01.08.2015 θα πραγματοποιηθεί 
η συγχώνευση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη νέα εταιρεία. 
 
Τα κύρια επιτεύγματα παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
1. Στο πρώτο εξάμηνο 2014, εκπονήθηκαν 13 νέες μελέτες έργων [2 προμελέτες και 11 μελέτες 

εφαρμογής], καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για την απόκτηση 5 νέων χώρων, εκδόθηκαν 20 νέες 
οικοδομικές άδειες, δημοπρατήθηκαν 19 νέα έργα, υπογράφηκαν 17 συμβάσεις νέων έργων, 
ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση 15 έργα.  
 

2. Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος των ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αξιοποιεί δυναμικά τους 
διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 
απορροφήσει συνολικά 108,1εκ.€ για τα έργα υποδομών εκπαίδευσης [48,5% επί του συνολικού 
ενταγμένου προϋπολογισμού] και 83,6εκ.€ για τα έργα υποδομών υγείας [26,3% επί του 
συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού]. Μέχρι και τον Ιούνιο 2014 είχαν προταθεί για ένταξη 
105 έργα υποδομών εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 287εκ.€, εκ των οποίων έχει 
εκδοθεί απόφαση ένταξης για 87 έργα συνολικού προϋπολογισμού 223εκ.€. Αντίστοιχα μέχρι 
και τον Ιούνιο 2014 είχαν προταθεί για ένταξη 38 έργα υποδομών υγείας, συνολικού 
προϋπολογισμού 441,6εκ.€ και έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 36 έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 318εκ.€ 

 
3. Στο τέλος Ιουνίου 2014 η ΚτΥπ ΑΕ υλοποιούσε 44 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [συμβατικού 

προϋπολογισμού: 133,8εκ.€] και 14 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού: 
183,5εκ.€] και προγραμμάτιζε την υπογραφή 38 νέων συμβάσεων έργων που είχαν ήδη 
δημοπρατηθεί [προϋπολογισμού 106,1εκ.€], καθώς και τη δημοπράτηση 40 νέων έργων 
συνολικού προϋπολογισμού 120εκ.€, αμέσως μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. 
 

4. Παρουσιάστηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα των ΣΔΙΤ. Τον Απρίλιο και το Μάιο 2014 
υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης για δύο έργα ΣΔΙΤ, που 
αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων 
στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75εκ.€] και 10 σχολικών μονάδων στην Αττική 
[προϋπολογισμού 59,40εκ. €]. Η ΚτΥπ ΑΕ έχει αναλάβει και το έργο ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ, για την 
κατασκευή επτά Σταθμών του Πυροσβεστικού Σώματος [προϋπολογισμού 32,2εκ.€]. Μέχρι 
στιγμής έχουν παραδοθεί και βρίσκονται σε λειτουργία έξι πυροσβεστικοί σταθμοί. Το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014 με την παράδοση του τελευταίου κτιρίου 
[Α΄ Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης]. 
 

5. Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο 
που υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε 
αυτό το πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ’ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν 
δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ] από τους ΟΤΑ. 
 

6. Η ΚτΥπ ΑΕ προχώρησε στην επέκταση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων 
έτσι ώστε να συμπεριλάβει όλα τα έργα των πρώην ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Το σύστημα 
παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 
2001, αλλά υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2010. Παράλληλα, η ΚτΥπ ΑΕ παρακολουθεί την 
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υλοποίηση των έργων και την οικονομική απορρόφηση σε μηνιαία βάση. Τα έργα της ΚτΥπ ΑΕ 
που έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων [Projects 
Information System] από την απόκτηση γης έως την κατασκευή και τον εξοπλισμό με ενημέρωση 
30.06.2014 ξεπερνούν τα 2.000 [ενεργά και μη], ενώ στην πρώτη καταγραφή του Σεπτεμβρίου 
2010 τα έργα ήταν περίπου 1.200. 

 
7. Ο προϋπολογισμός ΠΔΕ για το έτος 2014 καταρτίσθηκε μετά από εκτενή ανάλυση των 

οικονομικών υποχρεώσεων της ΚτΥπ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους, καθώς 
και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένονταν να υπογραφούν άμεσα.  

 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ είναι πλέον μια εταιρεία με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές 
δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 0,89% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος 
μισθοδοσίας αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 2,65% όλων των εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 96,46% 
αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρείας.  
 
Η έκθεση δραστηριότητας εκδόθηκε τον Ιούλιο 2014 και αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 
2014 – Ιουνίου 2014. 
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01. Σκοπός της ΚτΥπ ΑΕ 
 
Ο κύριος σκοπός της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, στην οποία συγχωνεύθηκαν ήδη οι 
ανώνυμες εταιρίες ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ, ενώ από 01.08.2015 θα 
ολοκληρωθεί και η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, είναι: 
α] Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως 
κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: 
 των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς 

και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, 

 νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό, 

 δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων, καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης 
υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό, 

 κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό. 

β] Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων 
μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα. 
γ] Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων 
εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η 
ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι». 
δ] Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το 
μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή 
υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας, καθώς και η ανάθεση 
συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε 
άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο. 
 
Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί ιδίως: 
α] Να επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
εν γένει να δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που 
ενσωματώνουν οφειλή χρέους [χρεόγραφα], καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με 
τα προαναφερόμενα. 
β] Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή 
πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμου. 
γ] Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων. 
δ] Να ιδρύει εταιρίες παροχής συμβουλών και ιδίως μελετών, κατασκευών, καθώς και την ανάληψη, 
μετά από έγκριση των Υπουργών που εποπτεύουν την εταιρεία, της μελέτης και κατασκευής έργων 
ακόμη και στην αλλοδαπή. 
ε] Να αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου 
μελετών και γενικότερα προγραμμάτων και έργων, που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας της 
και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από 
Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή γενικότερα φορέων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και Διεθνών Φορέων. 
ζ] Να αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων μελετών και έργων εθνικής κλίμακας, που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση των αρμοδίων 
Υπουργών και αφορούν κυρίως σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, τηρουμένων των διατάξεων της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
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η] Να συστήνει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, 
θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό 
και γενικά που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της εταιρείας, 
καθώς και να συνεργάζεται με τις παραπάνω επιχειρήσεις. 
θ] Να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει 
συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή 
τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας. 
ι] Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, να συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή 
ακίνητα τρίτων, να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας 
από τις ανωτέρω συναλλαγές. 
ια] Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, να διενεργεί κάθε υλική πράξη και να 
καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και να 
δημιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπλήρωση των σκοπών της. 
ιβ] Να πωλεί ή να εκμισθώνει ελεύθερα οικόπεδά της ή γενικότερα να αξιοποιεί ακίνητα που έχουν 
περιέλθει στην ιδιοκτησία της με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων απαραίτητων για τη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων της, πάντοτε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με την 
προϋπόθεση ότι αυτού του είδους η εκμετάλλευση επιτρέπεται από το νόμο. 
ιγ] Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του Δημοσίου, Περιφέρειες, ΟΤΑ και 
ΑΕΙ. 
 

01.01 Πηγές χρηματοδότησης 
 
Πόροι της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι οι εξής: 
α] Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους. 
β] Τα έσοδα από παραχώρηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της. 
γ] Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων. 
δ] Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό των 
αρμοδίων Υπουργείων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. 
ε] Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό 
ειδικούς προϋπολογισμούς. 
στ] Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών 
Οργανισμών. 
ζ] Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. 
 

01.02 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ορίζεται σε 265.337.077,64€ 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ.2.3 του Ν.4199/2013 και αποτελεί το άθροισμα 
των μετοχικών κεφαλαίων των εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και ΟΣΚ ΑΕ και θα αυξηθεί την 01.08.2015 
κατά ποσό 267.223.746,07€, το οποίο αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ όπως σχετικά ορίζεται στο άρθρο 133 παρ. 2.3 περ. [α] του Ν. 4199/2013, χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση και χωρίς απόφαση ή έγκριση οιουδήποτε οργάνου της εταιρείας. Το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από μια μετοχή, η οποία αναλαμβάνεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας 265.337.077,64€ έως την 31.07.2015 και σε μία νέα μετοχή 
ονομαστικής αξίας 532.560.823,71€ από 01.08.2015. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί 
να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με έκδοση νέων 
μετοχών και να ορίζεται ο τρόπος διάθεσής τους. 
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01.03 Οργανόγραμμα 
 
Η διοικητική διάρθρωση και η υπαγωγή των οργανωτικών μονάδων της ΚτΥπ ΑΕ αποτυπώνεται στο 
παρακάτω οργανόγραμμα: 
 

 
 

01.04 Απορρόφηση τεχνικού τομέα της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου [ΚΕΔ] 
 
Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμό Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β’ 2779/02.12.2011] ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών – Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων – Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Συγχώνευση της ΚΕΔ ΑΕ και της ΕΤΑ ΑΕ, με 
απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ ΑΕ στη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ ΑΕ», ολοκληρώθηκε 
το Δεκέμβριο 2011 η απορρόφηση τμήματος της πρώην ΚΕΔ ΑΕ από την ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορούσε 
στο τεχνικό αντικείμενο των δημόσιων έργων και έργων ΣΔΙΤ σε εξέλιξη, και η μεταφορά του 
αντίστοιχου προσωπικού. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο  6 της παραπάνω ΚΥΑ αλλά και των συναφών διατάξεων των άρθρων 14Α και 
14Β του Ν. 3429/2005, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 40 Ν. 3710/2008 και το άρθρο 66 Ν. 
4002/2011 αντίστοιχα, η ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε τα συμβασιοποιημένα και δημοπρατημένα δημόσια έργα 
της ΚΕΔ [Πρεσβεία και Πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδας στο Βερολίνο, Αστυνομική Διεύθυνση 
Μαγνησίας, Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς και Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης], καθώς επίσης 
και τα έργα ΣΔΙΤ, στα οποία περιλαμβάνεται το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και 
Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και Ενός 
[1] Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ» και η «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και 
Τεχνική Διαχείριση του κτιρίου στέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά. Το έργο της 
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Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ σύμφωνα με νέα 
Διυπουργική Απόφαση [15.11.2013]. 
 
Επίσης με το Ν.4109/18.01.2013 το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών [ΙΟΚ] καταργήθηκε και το 
προσωπικό του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω της εξειδίκευσής του 
και των προσόντων του, μεταφέρθηκε αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μακέτα της Ελληνικής Πρεσβείας & 
Πρεσβευτικής Κατοικίας στο Βερολίνο  
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02. Δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ 
 
Η κύρια δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών 
υποδομών και υποδομών υγείας της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων [ΠΔΕ], το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και από 
πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΚτΥπ ΑΕ υλοποιείται είτε 
απ’ ευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων. Η ΚτΥπ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι 
μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 
και οι ΣΔΙΤ.  
 

02.01 Κύριο έργο της ΚτΥπ ΑΕ 
 
Απόκτηση γης 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 13εκ.€ για απόκτηση 5 
νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Στο τέλος του Ιουνίου 2014 βρίσκονταν σε 
εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της 
αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΚτΥπ ΑΕ για 
μελέτη] σε 263 οικόπεδα [234 στην Αττική και 29 στη Θεσσαλονίκη]. Για το δεύτερο εξάμηνο 2014 οι 
αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται 
στο ποσό των 5,5εκ.€. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί συνολικά 90 αιτήματα για απόκτηση νέων 
χώρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη [79 στην Αττική και 11 στη Θεσσαλονίκη]. 
 
Μελέτες 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν 2 προμελέτες και 9 μελέτες εφαρμογής 
για συμβατικά έργα, καθώς και 2 μελέτες εφαρμογής για έργα προκατασκευής. Επιπλέον, 
υπάρχουν 41 ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, η δημοπράτηση των οποίων προγραμματίζεται 
στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. 
 
Τεύχη δημοπράτησης/Δημοπρασίες 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 δημοπρατήθηκαν 20 νέα έργα. Επίσης, έως το τέλος Ιουνίου 2014 είχαν 
συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για 40 επιπλέον έργα σχολικών κτιρίων, συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 120εκ.€, τα οποία θα δημοπρατηθούν μετά την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν ή θα ολοκληρωθούν προσεχώς τα τεύχη 
δημοπράτησης για 7 έργα υποδομών υγείας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 79εκ.€, των 
οποίων η δημοπράτηση θα γίνει μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. 
 
Άδειες πολεοδομίας 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 εκδόθηκαν 20 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 7 ήταν άδειες για 
ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 13 άδειες μικρής κλίμακας. 
 
Κατασκευή 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν 17 νέες συμβάσεις [συμβατικού προϋπολογισμού: 46,5εκ.€] 
και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 15 έργα συνολικού κόστους 20,5εκ.€. Σε εξέλιξη βρίσκονται 
44 έργα εκπαιδευτικών υποδομών [35 συμβατικά έργα και 9 έργα προκατασκευής, συμβατικού 
προϋπολογισμού: 133,8εκ.€] και 14 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού προϋπολογισμού: 
183,5εκ.€] επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ και αναμένεται η υπογραφή 38 νέων συμβάσεων έργων που έχουν 
ήδη δημοπρατηθεί [36 έργα εκπαιδευτικών υποδομών και 2 υποδομών υγείας, συνολικού 
προϋπολογισμού 106,1εκ.€]. Η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων έχει εξασφαλιστεί από 
πόρους του ΕΣΠΑ, του ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει 
συνάψει η ΚτΥπ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υποδομές εκπαίδευσης.  
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Αναλυτικά τα έργα [σχολικές μονάδες] τα οποία παραδόθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2014: 

α/α Έργο Παράδοση 

1 Αναβάθμιση 8ου, 9ου & 11ου Δημοτικών Σχολείων Χαϊδαρίου 15.01.2014 

2 
Προσθήκη Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαύρας πρώην Δήμου 
Τραγανού Νομού Ηλείας  

24.01.2014 

3 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κουναβών 04.02.2014 

4 Νηπιαγωγείο Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας  
06.02.2014 

5 Νηπιαγωγείο Αράχου Δήμου Πλατέως Ν. Ημαθίας 

6 3ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου Δήμου Θεστιέων  19.03.2014 

7 
2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο, 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό και 12/θέσιο 
Γυμνάσιο Πικερμίου 

03.04.2014 

8 Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής 14.04.2014 

9 Προσθήκη 2 αιθουσών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 30.04.2014 

10 2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βενεράτου   
  02.05.2014 

11 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου  

12 4ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου Χαλκιδικής 
12.05.2014 

13 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείου Καλυβών Πολυγύρου Χαλκιδικής 

14 Προσθήκη 3 ειδικών αιθουσών και Α.Π.Χ. στο 47ο Γυμνάσιο Αθηνών 10.06.2014 

15 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ελευσίνας 30.06.2014 

 

Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 0,38εκ.€, ενώ οι συνολικές 
απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν 0,61εκ.€.  
 
Προγραμματικές Συμβάσεις 
Εντός του πρώτου εξαμήνου 2014 εγκρίθηκε μόλις μια νέα Προγραμματική Σύμβαση, ενώ 
απεντάχθηκε μια ανενεργή Προγραμματική Σύμβαση. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2014 
βρίσκονταν σε εξέλιξη 14 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 
29,7εκ.€, εκ των οποίων οι 9 αφορούσαν σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ενώ οι 4 
βρίσκονται σε φάση διάλυσης και μία θα συνεχίσει με χρηματοδότηση από το Δήμο. 
 
Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που 
υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το 
πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ’ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά 
τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ].  
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Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΚτΥπ ΑΕ από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης 
Έργων [Projects Information System], η οποία αποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας στις 30.06.2014: 
 
 Κατασκευή: 44 έργα υποδομών εκπαίδευσης [2 στο εξωτερικό] & 14 έργα υποδομών υγείας 
 Δημοπράτηση: 36 έργα υποδομών εκπαίδευσης & 2 έργα υποδομών υγείας 
 Μελέτη συμβατικών έργων: 135 έργα υποδομών εκπαίδευσης & 7 έργα υποδομών υγείας 
 Μελέτη προκατασκευασμένων έργων: 54 έργα υποδομών εκπαίδευσης 
 

α/α  Περιφέρεια 

Κατασκευή 

Δ
η

μ
ο

π
ρ

ά

τη
σ

η
 Μελέτη  

Έργα υποδομών 
εκπαίδευσης 

Έργα υποδομών 
υγείας 

Έργα υποδομών 
εκπαίδευσης 

Έργα υποδομών 
υγείας 

1. Αττική 22 4 13 93 3 

2. Κεντρική Μακεδονία 7 1 12 31 - 

3. Ανατ. Μακεδονία – Θράκη 1 - 1 13 1 

4. Δυτική Μακεδονία 1 1 - 3 1 

5. Ήπειρος - 1 - 6 - 

6. Θεσσαλία 1 1 3 6 - 

7. Στερεά Ελλάδα 3 1 3 4 - 

8. Δυτική Ελλάδα 3 1 2 9 - 

9. Πελοπόννησος 3 1 - 14 - 

10. Κρήτη - - 1 2 - 

11. Ιόνια Νησιά 1 2 - 3 1 

12. Βόρειο Αιγαίο - 1 1 5 1 

13. Νότιο Αιγαίο - - 2 - - 

 ΣΥΝΟΛΟ 42 14 38 189 7 

 
Έργα ΣΔΙΤ Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις   
ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 12 σχολεία Κατασκευή: 14 έργα    
ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολεία Δημοπράτηση: 19 έργα   
ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολεία Μελέτη: 14 έργα   
ΣΔΙΤ πυρ. Σταθμοί: 7 κτίρια    
 
Απόκτηση γης σε εξέλιξη Αιτήματα για απόκτηση γης  
Αττική: 234 Αττική: 79 
Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 29 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 11 
 Επικράτεια: 112 
 
Άλλα έργα  
Έργα στο εξωτερικό: 2  
Έργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 4  
Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 15  
ΣΔΙΤ πυρ. Σταθμοί: 7 κτίρια  
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Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης – επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ ανά 
περιφέρεια:  
 

Αριθμός έργων  μελέτης – επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ ανά περιφέρεια

Αττική
Κατασκευή: 26
Δημοπράτηση: 13
Μελέτη: 96
ΣΔΙΤ: 22 σχολεία
Απόκτηση γης: 234

Στερεά Ελλάδα
Κατασκευή: 4
Δημοπράτηση: 3
Μελέτη: 5

Θεσσαλία
Κατασκευή: 2
Δημοπράτηση: 3
Μελέτη: 6

Βόρειο Αιγαίο
Κατασκευή: 1
Δημοπράτηση: 1
Μελέτη: 6

Δυτική Μακεδονία
Κατασκευή: 2
Δημοπράτηση: -
Μελέτη: 4

Κεντρική Μακεδονία
Κατασκευή: 8
Δημοπράτηση: 12
Μελέτη: 34
ΣΔΙΤ: 16 σχολεία + 3 
πυρ_σταθμοί
Απόκτηση γης: 29

Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη
Κατασκευή: 1
Δημοπράτηση: 1
Μελέτη: 14
ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός 
σταθμός

Ήπειρος
Κατασκευή: 1
Δημοπράτηση: -
Μελέτη: 6

Ιόνια Νησιά
Κατασκευή: 3
Δημοπράτηση: -
Μελέτη: 4
ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός 
σταθμός

Δυτική Ελλάδα
Κατασκευή: 4
Δημοπράτηση: 2
Μελέτη: 9
ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός 
σταθμός

Πελοπόννησος
Κατασκευή: 4
Δημοπράτηση: -
Μελέτη: 14
ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός 
σταθμός

Κρήτη
Κατασκευή: -
Δημοπράτηση: 1
Μελέτη: 2

Νότιο Αιγαίο
Κατασκευή: -
Δημοπράτηση: 2
Μελέτη: -
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02.02 Επισκόπηση έργων εκπαιδευτικών υποδομών της ΚτΥπ ΑΕ 
 
Η κύρια δραστηριότητα της ΚτΥπ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα 
διακριτές μεταξύ τους. Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της πρώην ΟΣΚ ΑΕ, είναι υπεύθυνη για το 
σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών 
υποδομών. 
 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Ελλάδα

Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

Απόκτηση γης Μελέτη Δημοπρασία Κατασκευή Εξοπλισμός
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Υλοποίηση έργων 
Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως το πρώτο εξάμηνο 2014 [01.01.2010 – 30.06.2014], 
εκπονήθηκαν 270 νέες μελέτες έργων εκπαιδευτικών υποδομών, εκδόθηκαν 220 νέες άδειες 
πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 117 νέα έργα, υπογράφηκαν 95 συμβάσεις νέων έργων, ενώ 
ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 112 έργα.  
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* δεν συμπεριλαμβάνονται οι 50 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο 2011 στο ΕΠΠΕΡΑΑ 

 

Απόκτηση γης 
Το διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 ολοκληρώθηκε η απόκτηση γης [με απαλλοτρίωση ή αγορά] 
29 νέων χώρων, έργων εκπαιδευτικών υποδομών, συνολικής αξίας 57,4 εκ. €. Στο τέλος του Ιουνίου 
2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως 
την παρακατάθεση/πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος για την 
έναρξη της εκπόνησης της μελέτης] σε 263 οικόπεδα [234 στην Αττική και 29 στη Θεσσαλονίκη]. Για 
το δεύτερο εξάμηνο 2014 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και 
ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 5,5εκ.€. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί συνολικά 90 
αιτήματα για απόκτηση νέων χώρων, έργων εκπαιδευτικών υποδομών, στην Αττική και τη 
Θεσσαλονίκη [79 στην Αττική και 11 στη Θεσσαλονίκη]. 
 
Μελέτες 
Το διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 εκπονήθηκαν συνολικά 270 μελέτες έργων εκπαιδευτικών 
υποδομών [100 προμελέτες και 170 μελέτες εφαρμογής]. Στο τέλος Ιουνίου 2014 βρίσκονταν σε 
εξέλιξη οι μελέτες για 77 έργα [61 συμβατικά έργα και 16 έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης]. 
Επιπλέον, υπάρχουν 41 ολοκληρωμένες μελέτες εφαρμογής, η δημοπράτηση των οποίων 
προγραμματίζεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αναλυτικά η 
δραστηριότητα ανά έτος: 
 
 



Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου | Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
 

Έκθεση δραστηριότητας | Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014  14 
 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Προμελέτες [συμβατικά έργα] 19 15 8 6 2 

Μελέτες εφαρμογής 
[συμβατικά έργα] 

33 22 13 22 9 

Μελέτες εφαρμογής [έργα 
προκατασκευής] 

41 14 9 4 2 

Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης - 50* - - 1 

ΣΥΝΟΛΟ [έτος] 93 101 30 32 14 

ΣΥΝΟΛΟ  270 

*Προθεσμία υποβολής μελετών στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: 30 Σεπτεμβρίου 2011 

 
Τεύχη δημοπράτησης/Δημοπρασία 
To διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 δημοπρατήθηκαν 118 νέα έργα εκπαιδευτικών υποδομών 
συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Συμβατικά έργα 21 13 8 22 14 

Έργα προκατασκευής 12 5 3 15 5 

ΣΥΝΟΛΟ [έτος] 33 18 11 37 19 

ΣΥΝΟΛΟ  118 

 
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις στα έργα επί του 
προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Έτος Αριθμός έργων που 
δημοπρατήθηκαν 

Προϋπολογισμός 
δημοπράτησης 

Προϋπολογισμός 
προσφορών 

Μέσο Ποσοστό 
έκπτωσης 

2004 31 54.969.305 € 40.963.096,00 € 25,48% 

2005 32 60.164.679 € 40.138.633,00 € 33,29% 

2006 54 86.793.067 € 62.328.944,47 € 28,19% 

2007 48 97.396.828 € 68.543.405,13 € 29,62% 

2008 46 102.892.061 € 67.075.127,00 € 34,81% 

2009 46 111.548.400 € 64.070.307,00 € 42,56% 

2010 33 99.718.100 € 61.062.717,00 € 38,76% 

2011 18 62.889.865 € 35.304.444,00 € 43,86% 

2012 11 30.015.185 € 17.616.736,50 € 41,31% 

2013  37 70.593.135 € 39.960.888,00 € 43,39% 

2014 19 43.897.155 € 24.120.339,00 € 45,05% 

 
Άδειες πολεοδομίας 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 εκδόθηκαν 20 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 7 ήταν άδειες για 
ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 14 άδειες μικρής κλίμακας. To διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 
2014 εκδόθηκαν 220 άδειες συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Ανέγερση νέων διδακτηρίων 50 48 42 13 7 

Άδειες μικρής κλίμακας 20 10 3 14 13 

ΣΥΝΟΛΟ [έτος] 70 58 45 27 20 

ΣΥΝΟΛΟ  220 
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Κατασκευή 
Συνολικά, το διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν 95 νέες συμβάσεις και 
παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 112 έργα εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τα έργα 
απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται 44 έργα εκπαιδευτικών 
υποδομών [35 συμβατικά έργα, 9 έργα προκατασκευής, συμβατικού προϋπολογισμού: 133,8εκ.€], 
επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. 
 
Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Νέες συμβάσεις – συμβατικά 
έργα 

13 11 20 14 9 

Νέες συμβάσεις – έργα 
προκατασκευής 

12 3 4 1 8 

ΣΥΝΟΛΟ [έτος] 25 14 24 15 17 

ΣΥΝΟΛΟ  95 

 

Παραδόσεις συμβατικών έργων 19 12 16 26 9 

Παραδόσεις έργων 
προκατασκευής 

4 3 5 12 6 

ΣΥΝΟΛΟ [έτος] 23 15 21 38 15 

ΣΥΝΟΛΟ  112 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμό συμβάσεων και όχι σε αριθμό σχολικών διδακτηρίων.   
Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. 

 
Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΚτΥπ ΑΕ [και την πρώην ΟΣΚ 
ΑΕ], με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΚτΥπ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 
υποδομές εκπαίδευσης.  
 
Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 
Συνολικά το χρονικό διάστημα 2010–πρώτο εξάμηνο 2014 αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ 
για έργα εκπαιδευτικών υποδομών ύψους 34,2εκ.€, ενώ παράλληλα καταργήθηκαν παλαιότερες 
επιχορηγήσεις συνολικού προϋπολογισμού 41εκ.€, οι οποίες παρουσίαζαν μηδενική απορρόφηση. 
Το ίδιο διάστημα οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν 90,8εκ.€, το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων αφορούσε σε υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να 
σημειωθεί ότι την προηγούμενη τριετία [2007-2009] οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις 
αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355εκ.€]. Το πρώτο εξάμηνο 2014 
αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 0,38εκ.€, ενώ οι συνολικές απορροφήσεις για 
επιχορηγήσεις ήταν 0,61εκ.€. 
 
Προγραμματικές Συμβάσεις 
Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2014 βρίσκονταν σε εξέλιξη 14 Προγραμματικές Συμβάσεις έργων 
εκπαιδευτικών υποδομών με ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 29,7εκ.€, εκ των οποίων οι 9 
αφορούσαν σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα 
2010-πρώτο εξάμηνο 2014 απεντάχθηκαν 139 ανενεργές Προγραμματικές Συμβάσεις [2010: 4, 2011: 
47, 2012: 57, 2013: 30, πρώτο εξάμηνο 2014: 1], ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές 
Συμβάσεις με ΟΤΑ. Την προηγούμενη τριετία [2007-2009] είχαν υπογραφεί 61 νέες Προγραμματικές 
Συμβάσεις. 
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Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που 
υλοποιείται από την ΚτΥπ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το 
πλαίσιο μειώθηκαν στο ελάχιστο οι απ’ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά 
τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ].  
 
Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η ετήσια κατανομή δέσμευσης πιστώσεων είτε μέσω των 
αποφάσεων για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ, είτε μέσω των 
δημοπρατήσεων της ΚτΥπ ΑΕ. Το τελευταίο αναφέρεται ως το κύριο εκπαιδευτικό έργο της ΚτΥπ ΑΕ. 
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02.03 Επισκόπηση έργων υποδομών υγείας της ΚτΥπ ΑΕ 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, είναι υπεύθυνη για το σύνολο των 
απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος υποδομών υγείας. 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ | Ελλάδα

Δραστηριότητα της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

Μελέτη 
Δημοπράτησης

Μελέτη 
Εφαρμογής

Κατασκευή ΕξοπλισμόςΔημοπρασία

 
Μελέτες 
Το διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 εκπονήθηκαν συνολικά 23 μελέτες δημοπράτησης έργων 
υποδομών υγείας. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Μελέτες & τεύχη 
δημοπράτησης 

1 4 12 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ  23 

 
Δημοπράτηση 
To διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 δημοπρατήθηκαν 18 νέα έργα υποδομών υγείας συνολικά, 
συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 130,5εκ.€. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Δημοπράτηση έργων - 2 12 3 1 

ΣΥΝΟΛΟ  18 

 
Κατασκευή 
Συνολικά, το διάστημα 2010-πρώτο εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν 18 νέες συμβάσεις [συμβατικού 
προϋπολογισμού: 117εκ.€] και παραδόθηκαν για χρήση 18 έργα υποδομών υγείας [συνολικού 
κόστους: 166,5εκ.€]. Σε εξέλιξη βρίσκονται 14 έργα υποδομών υγείας [συμβατικού 
προϋπολογισμού: 183,5εκ.€], επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ. 
 
Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά έτος: 

 
2010 2011 2012 2013 

2014 
[Α’ εξάμηνο] 

Νέες συμβάσεις έργων υγείας 2 1 5 10 - 

ΣΥΝΟΛΟ  18 

 

Παραδόσεις έργων υγείας 1 2 6 9 - 

ΣΥΝΟΛΟ  18 

Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΚτΥπ ΑΕ [και την πρώην 
ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ], με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, το Γ’ ΚΠΣ, το ΕΠΠΕΡΑΑ και το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  
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02.04  Έργα ΣΔΙΤ 
 
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ [ΚτΥπ ΑΕ] είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες του 
Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τα έργα Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, αφού υλοποιεί 
τα έργα της πρώην ΟΣΚ ΑΕ [Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων] και της πρώην ΚΕΔ [Κτηματική Εταιρεία 
Δημοσίου]. Το πρώτο εξάμηνο 2014, η ΚτΥπ ΑΕ εξακολουθούσε να είναι ο μοναδικός φορέας 
κεντρικής ή γενικής κυβέρνησης της χώρας ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης για 
έργα ΣΔΙΤ. 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του 
αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ.  
 

02.04.01 Έργα ΣΔΙΤ εκπαιδευτικών υποδομών 
Τον Απρίλιο και το Μάιο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης για 
δύο έργα ΣΔΙΤ, που αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 
σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. €] και 10 σχολικών μονάδων στην Αττική 
[προϋπολογισμού 59,40 εκ. €] αντίστοιχα. Οι Ανάδοχοι των έργων είναι αντίστοιχα η Αττικά Σχολεία 
ΑΕΕΣ και η JPA Κατασκευή και Διαχείριση Σχολείων Αττικής ΑΕΕΣ. Η πρώτη φάση των έργων αφορά 
στην υποβολή από τους αντίστοιχους ΙΦΣ και στην έγκριση από την ΚτΥπ ΑΕ των μελετών και στη 
συνέχεια θα δοθεί η αδειοδότηση για τα δύο έργα. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία 
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. Η αποπληρωμή των έργων από το ΠΔΕ γίνεται σταδιακά σε χρόνο 25-ετίας μετά την 
παράδοση των κτιρίων σε λειτουργία. 
 
Το τρίτο έργο ΣΔΙΤ αφορά σε 16 σχολικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη [προϋπολογισμού 89,10 εκ. €]. 
Για το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος και 
εξετάζεται επίσης η δυνατότητα χρηματοδότησής του μέσω του προγράμματος JESSICA. Στο τέλος 
του πρώτου τριμήνου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς με την ιδιότητα του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την πρόταση που υποβλήθηκε από τον 
προσωρινό ανάδοχο του έργου ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας «ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και το έργο ΣΔΙΤ 
2Α κρίθηκε ως επιλέξιμο έργο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. Θα ακολουθήσουν οι 
προσυμβατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την Υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.  

 

ΕΡΓΟ 
Σχολ. 

Μον. 
€ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΟΙΚON. 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1
Α
 - Αττική 12 75,75εκ. 04.10.2010 06.12.2010 

ΑΤΕΣΕ AE – ΔΟΜΙΚΗ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 
11.04.2014 

1
Β
 - Αττική 10 59,40εκ. 09.12.2010 13.01.2011 J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 09.05.2014 

2
Α
 – 

Θεσ/νίκη 
16 89,10εκ. 28.03.2011 15.05.2011 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  
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02.04.02  Έργα ΣΔΙΤ δημοσίων κτιρίων 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ «Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για την Στέγαση Έξι 
[6] Υπηρεσιών και ενός Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ», το οποίο έχει αναλάβει σε 
εφαρμογή της αντίστοιχης ΚΥΑ η ΟΣΚ ΑΕ και εν συνεχεία η ΚτΥπ ΑΕ ως καθολικός διάδοχος των δύο 
εταιρειών. Έως τον Ιούνιο 2014 είχαν παραδοθεί και βρίσκονταν σε λειτουργία οι πυροσβεστικοί 
σταθμοί των Γιαννιτσών, της Βέροιας, της Αλεξανδρούπολης, των Καλαβρύτων, των Γαργαλιάνων 
και της Λευκάδας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο 2014 με την παράδοση 
του τελευταίου κτιρίου [Α΄ Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης]. 
 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης 
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02.05 Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ, σε συνέχεια των ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, αξιοποιεί δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους 
από προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007-2013 και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - 
ΕΠΠΕΡΑΑ] και έχει απορροφήσει συνολικά 108,1εκ.€ για τα έργα υποδομών εκπαίδευσης [48,5% 
επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού] και 83,6εκ.€ για τα έργα υποδομών υγείας [26,3% 
επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού].  
 

02.05.01 Προγράμματα συγχρηματοδότησης εκπαιδευτικών υποδομών 
Έως τον Ιούνιο 2014 είχαν προταθεί για ένταξη 105 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 287εκ.€. 
Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 87 έργα συνολικού προϋπολογισμού 223εκ.€ [80 έργα 
προϋπολογισμού 198εκ.€ στο ΕΣΠΑ και 7 έργα προϋπολογισμού 25εκ.€ στο ΕΠΠΕΡΑΑ], από τα 
οποία τα 47 έχουν παραδοθεί, τα 31 είναι υπό κατασκευή, τα 6 είναι σε διαδικασία υπογραφής 
σύμβασης και τα 3 πρόκειται να δημοπρατηθούν. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης 
για ακόμη 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού 50εκ.€ [7 έργα προϋπολογισμού 14εκ.€ στο ΕΣΠΑ 
και 3 έργα προϋπολογισμού 36εκ.€ για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο ΕΠΠΕΡΑΑ] 
εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι. 

    Έργα με απόφαση 
ένταξης 

Επιπλέον έργα προς 
αξιολόγηση 

  Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Έργα Προϋπολογισμός 

α ΕΣΠΑ Αττικής 52 123.435.514,65€ 4 2.095.843.23€ 

β ΕΠΠΕΡΑΑ 7 25.028.675,03€ 3 36.014.655,76€ 

γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 7 17.373.325,00€ - - 

δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 3 6.662.910,00€ - - 

ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 5 4.983.394,00€ - - 

στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2 7.977.800,00€ - - 

ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου 3 3.760.558,25€ 2 9.755.000,00€ 

η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 3 20.267.754,57€ - - 

θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας 1 7.116.000,00€ - - 

ι ΕΣΠΑ Δήμου Αθηναίων 4 6.550.500,00€ 1 2.450.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 87 223.156.431,50€ 10 50.315.498,99€ 

 
Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 108,1εκ.€, με αυξανόμενη τάση της ετήσιας 
απορροφητικότητας [2,3εκ.€ το 2010, 23,3εκ.€ το 2011, 36,2εκ.€ το 2012, 35,5 εκ. € το 2013 και 
10,8εκ το πρώτο εξάμηνο του 2014]. 



Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου | Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
 

Έκθεση δραστηριότητας | Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014  21 
 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη στην υποβολή, την ένταξη και την απορρόφηση έργων 
ανά τρίμηνο [συγκεντρωτικός προϋπολογισμός]: 

0 €

50.000.000 €

100.000.000 €

150.000.000 €

200.000.000 €

250.000.000 €

300.000.000 €

α' 

τρίμηνο 
2010

β' 

τρίμηνο 
2010

γ' 

τρίμηνο 
2010

δ' 

τρίμηνο 
2010

α' 

τρίμηνο 
2011

β' 

τρίμηνο 
2011

γ' 

τρίμηνο 
2011

δ' 

τρίμηνο 
2011

α' 

τρίμηνο 
2012

β' 

τρίμηνο 
2012

γ' 

τρίμηνο 
2012

δ' 

τρίμηνο 
2012

α' 

τρίμηνο 
2013

β' 

τρίμηνο 
2013

γ' 

τρίμηνο 
2013

δ' 

τρίμηνο 
2013

α' 

τρίμηνο 
2014

β' 

τρίμηνο 
2014

συγκεντρωτική υποβολή, ένταξη & απορρόφηση

υποβολή

ένταξη

απορρόφηση

 
Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα 
ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.€.  
 
Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων εκπαιδευτικών υποδομών, μελέτης – 
επίβλεψης ΚτΥπ ΑΕ, ανά περιφέρεια: 

Έργα εκπαιδευτικών υποδομών που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ

Δ.Αθηναίων
Ένταξη: 4 έργα | 6,5 
εκ.€
Αξιολόγηση: 1 έργο | 
2,5 εκ.€

Στερεά Ελλάδα
Ένταξη: 1 έργο | 7,1 
εκ.€

Θεσσαλία
Ένταξη: 5 έργα | 5,0
εκ.€

Κεντρική Μακεδονία
Ένταξη: 7 έργα | 17,4
εκ.€

Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη
Ένταξη: 3 έργα | 6,7 
εκ.€

Ιόνια Νησιά
Ένταξη: 3 έργα | 20,3 
εκ.€

Δυτική Ελλάδα
Ένταξη: 2 έργα | 8,0 
εκ.€

Πελοπόννησος
Ένταξη: 3 έργα | 3,8
εκ.€
Αξιολόγηση: 2 έργα | 
9,8 εκ.€

Αττική
Ένταξη: 52 έργα | 
123,4 εκ.€
Αξιολόγηση: 4 έργα | 
2,1 εκ.€
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02.05.02 Προγράμματα συγχρηματοδότησης υποδομών υγείας 
Έως τον Ιούνιο 2014 είχαν προταθεί για ένταξη 38 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 441,6εκ.€. 
Έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 318εκ.€ [34 έργα 
προϋπολογισμού 288εκ.€ στο ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων 6 έργα προμήθειας εξοπλισμού 
προϋπολογισμού 6,5εκ.€, 1 έργο προϋπολογισμού 4,7εκ.€ στο ΕΠΠΕΡΑΑ, 1 έργο προϋπολογισμού 
15,5εκ.€ στο INTEREG], από τα οποία τα  12 έχουν παραδοθεί ή είναι σε διαδικασία παραλαβής, τα 
14 είναι υπό κατασκευή, τα 2 είναι σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης και τα 6 είναι προς 
δημοπράτηση. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 1 έργο συνολικού 
προϋπολογισμού 67εκ.€ εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι, ενώ ένα έργο έχει απορριφθεί.  
 

   Έργα με απόφαση 
ένταξης 

Επιπλέον έργα προς 
αξιολόγηση 

  Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός 
ένταξης 

Έργα Προϋπολογισμός 

α ΕΣΠΑ Αττικής 8 23.328.866,60€ - - 

β ΕΠΠΕΡΑΑ 1 4.685.873,28€ - - 

γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 5       52.596.120,30€ - - 

δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης - - 1 66.805.282,00€ 

ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 1 3.900.000,00€ - - 

στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 4 71.557.030,18€ - - 

ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου 2 13.530.630,40€ - - 

η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 4 48.560.759,20€ - - 

θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας 3 24.442.236,20€* - - 

ι ΕΣΠΑ Β. Αιγαίου 2 29.934.768,05€ - - 

ια ΕΣΠΑ Ν. Αιγαίου 2 8.582.409,28€ - - 

ιβ ΕΣΠΑ Κρήτης 1 1.990.540,98€ - - 

ιγ ΕΣΠΑ Ηπείρου 1 9.316.773,48€             - - 

ιδ ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 1 10.617.343,00€   

ιε INTEREG 1 15.512.361,00€             - - 

  ΣΥΝΟΛΟ 36 318.555.711,95€ 1 66.805.282,00€ 

*Ο προϋπολογισμός του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας είναι 71,4εκ.€ από τα οποία τα 50εκ.€ είναι μη επιλέξιμα 
 

Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 83,6εκ.€ έως τον Ιούνιο 2014 [67,4εκ.€, έως τις 
31.12.2013 και 16,2εκ.€, το πρώτο εξάμηνο 2014]. 

 



Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου | Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
 

Έκθεση δραστηριότητας | Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014  23 
 

Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων υποδομών υγείας, μελέτης – επίβλεψης 
ΚτΥπ ΑΕ, ανά περιφέρεια: 
 

Έργα  υποδομών υγείας που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ

Αττική
Ένταξη: 8 έργα | 23,3
εκ.€

Στερεά Ελλάδα
Ένταξη: 3 έργα | 24,4
εκ.€

Θεσσαλία
Ένταξη: 1 έργο | 3,9
εκ.€

Βόρειο Αιγαίο
Ένταξη: 2 έργα | 29,9
εκ.€

Δυτική Μακεδονία
Ένταξη: 1 έργα | 10,6
εκ.€

Κεντρική Μακεδονία
Ένταξη: 5 έργα | 53,6
εκ.€

Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη
Αξιολόγηση: 1 έργο | 
66,8 εκ.€

Ήπειρος
Ένταξη: 1 έργα | 9,3
εκ.€

Ιόνια Νησιά
Ένταξη: 4 έργα | 48,6
εκ.€

Δυτική Ελλάδα
Ένταξη: 4 έργα | 71,6
εκ.€

Πελοπόννησος
Ένταξη: 2 έργα | 13,5
εκ.€

Κρήτη
Ένταξη: 1 έργα | 2,0
εκ.€

Νότιο Αιγαίο
Ένταξη: 2 έργα | 8,6
εκ.€

 
 
02.05.03 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» | Έργο 
ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων 
Από τα 7 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ήδη έχουν κατασκευασθεί και παραδοθεί 
προς χρήση τα παρακάτω 4 σχολικά διδακτήρια: 
 9ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 
 7ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 
 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών 
 Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας 

 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ των έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες [41 
σχολικά συγκροτήματα], τα οποία θα υλοποιηθούν από την ΚτΥπ ΑΕ. Τα έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης της ΚτΥπ ΑΕ έχουν συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκ.€.  
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Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ. 
 

02.05.04 Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας  
Το Μάρτιο 2012 δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20εκ.€ για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Το Δεκέμβριο 2012, με την υπ’ αριθμ. 
απόφαση Α.Π. 126491/24.12.2012 του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας του Δήμου Αθηναίων» στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο 
αναβάθμισης της Γκράβας έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.690.165,03€ και θα υλοποιηθεί από την 
ΚτΥπ ΑΕ [μελέτες, δημοπράτηση, επίβλεψη, κατασκευή].  
 
Η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12199/08.10.2013 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα τεύχη δημοπράτησης 
ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13.01.2014. Αναμένεται η 
σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου και η 
υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου, ενώ η κατασκευή του έργου θα ολοκληρωθεί 
έως τις 31.12.1015. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την ΚτΥπ ΑΕ, ο Δήμος Αθηναίων θα 
αναλάβει τη διοικητική διαχείριση του σχολικού συγκροτήματος. 
 
Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με 
4.000 μαθητές και 450 εκπαιδευτικούς 
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά 
συγκροτήματα της χώρας. Περιλαμβάνει 
όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο 
αναλυτικά: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια 
[ΕΠΑΛ], 1 Επαγγελματική Σχολή [ΕΠΑΣ], 1 
Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο [ΣΕΚ] και 1 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ] 
της Αθήνας και του Γαλατσίου.  
 
Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα στοχεύει στην ενεργειακή και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση για ένα πράσινο σχολείο μη ενεργοβόρο, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 
το οποίο θα αποτελέσει την απαρχή για την αλλαγή της νοοτροπίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και 
τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.  
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02.06 Εξοπλισμός σχολικών και νοσοκομειακών μονάδων 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τυποποίηση, προμήθεια και διακίνηση των 
εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της 
επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων, καθώς και της παρακολούθησης, 
προμήθειας και επίβλεψης τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου. 
Ταυτόχρονα μετά τη συγχώνευση της πρώην ΟΣΚ ΑΕ με την πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, η ΚτΥπ ΑΕ είναι 
αρμόδια και για το ειδικό ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό των νοσηλευτικών 
μονάδων όλης της χώρας σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.  
 
Από το Φεβρουάριο 2013 η αποθήκευση και μεταφορά όλων των ειδών εξοπλισμού της ΟΣΚ ΑΕ -και 
στη συνέχεια της ΚτΥπ ΑΕ- υλοποιείται από τον ανάδοχο 3PL [3rd-Party-Logistics], μέσω της κεντρικής 
αποθήκης του στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επίσης το πρώτο τρίμηνο 2013 η ΟΣΚ ΑΕ έγινε μέλος του 
“GS1 association Greece”, προκειμένου ο εξοπλισμός που αποστέλλεται στα σχολεία να έχει 
γραμμωτό κώδικα [barcode]. Με απόφαση του ΔΣ της ΚτΥπ ΑΕ προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός για 
την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες την προσεχή τριετία, προϋπολογισμού 
2.800.000€ με ΦΠΑ.  
 
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για το έργο «Ανάλυση, σχεδιασμός, 
ανάπτυξη – υλοποίηση και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και 
διαχείρισης αιτημάτων χορήγησης εξοπλισμού σχολείων». Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να 
αναλύσει, σχεδιάσει, υλοποιήσει, εγκαταστήσει στην ΚτΥπ ΑΕ και εκπαιδεύσει προσωπικό της, σε 
σύστημα πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτημάτων εξοπλισμού των σχολείων. Το σύστημα 
θα περιλαμβάνει την άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία των τριών μερών που απαρτίζουν το όλο 
σύστημα, δηλαδή των σχολείων, της ΚτΥπ ΑΕ και του παρόχου υπηρεσιών αποθήκευσης και 
μεταφοράς 3PL με τελικό στόχο την ορθολογική εξυπηρέτηση της διαχείρισης των αιτημάτων, της 
διακίνησης των εξοπλιστικών ειδών και των αποθεμάτων τους. Ήδη έχει παραδοθεί η μελέτη και το 
τρίτο τρίμηνο 2014 αναμένεται η έναρξη υλοποίησης του σε συνεργασία με τα σχολεία όλης της 
χώρας. 
 
Με την με υπ’ αριθμ. Π1/510/12.04.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών της ΚτΥπ ΑΕ για την τριετία 2013 –
2015, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η σύναψη συμβάσεων πλαισίου, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.011.000€ [μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ].  
 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν, μετά τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, 17 νέες 
συμβάσεις συνολικού ύψους 1.677.578,84 € για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών, laptop για 
άτομα με ειδικές ανάγκες, καθίσματα τραπεζοθρανίων, ξύλινων πινάκων, πινάκων μαρκαδόρου, 
μεταλλικών εδρών διδασκαλίας και τοποθετήθηκαν 99 αίθουσες ελαφράς λυόμενης 
προκατασκευής στην Κεφαλονιά για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά το 
σεισμό του Φεβρουαρίου 2014.  Επίσης, το πρώτο εξάμηνο 2014 διατέθηκαν 5.500 περίπου τεμάχια 
από όλα τα προς διάθεση είδη, εξοπλίζοντας από την αρχή ή αντικαθιστώντας τον εξοπλισμό σε 
σχολεία στην επικράτεια. Δώδεκα από τα διατεθέντα είδη αποτελούν ειδικό εξοπλισμό για άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες.  
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000.000€. Με την περαίωση των διαγωνισμών αυτών θα 
ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εκκρεμών προγραμμάτων προμηθειών της ΚτΥπ ΑΕ που 
χρηματοδοτούνται από τα εγκεκριμένα Εξοπλιστικά Προγράμματα Προμηθειών προηγούμενων 
ετών. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η δημοπράτηση εξοπλισμού για το 
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Φιλιατών, Λεχαινών και στο Πολυδύναμο Κέντρο του Νοσοκομείου 
«Χατζηκώστα» Ιωαννίνων. 
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02.07 Έργα στο εξωτερικό 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει αναλάβει μέσω αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων έργα κατασκευής δημοσίων 
κτιρίων [σχολεία και πρεσβείες] σε χώρες του εξωτερικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω 
ενέργειες σχετικά με τα έργα στη Γερμανία: 
 
 Το ακίνητο της ΚτΥπ ΑΕ, στο Ντύσελντορφ του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας, επί της οδού Mettmanner αριθ. 16, στη συνοικία Flingern-Süd, μεταβιβάστηκε στην 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
Α.Ε.», βάσει της απόφασης 243 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων [ΦΕΚ 2883 Β 14.11.2013]. Στις 07.05.2014 έγινε η μεταγραφή του ακινήτου 
από το οικείο κτηματολογικό γραφείο, σύμφωνα με την οποία  φέρεται ως νέος ιδιοκτήτης το 
ΤΑΙΠΕΔ. 
 

 Για το έργο «Ελληνικό Σχολείο Μονάχου», η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει 26,1εκ.€ για τη 
χρηματοδότηση του έργου. Η ΚτΥπ ΑΕ υπέγραψε στις 24.02.2014 τη σύμβαση ανάθεσης των 
εργασιών με την εργοληπτική επιχείρηση ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. Η δήλωση έναρξης των εργασιών έγινε 
την 21.03.2014 στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μονάχου και  η έναρξη των οικοδομικών 
εργασιών έγινε την 01.04.2014. Τον Ιούνιο 2014 είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες χωματουργικών. 
Η έναρξη των σκυροδετήσεων προβλέπεται να γίνει το τέταρτο τρίμηνο 2014. 

 
 Με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β’ 2779/02.12.2011] η ΟΣΚ ΑΕ και κατά 

συνέπεια η ΚτΥπ ΑΕ έχει καταστεί καθολικός διάδοχος της ΚΕΔ ΑΕ και έχει υποκατασταθεί 
πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα εν εξελίξει έργα, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και η «Κατασκευή κτιρίου στέγασης Ελληνικής Πρεσβείας και 

πρεσβευτικής κατοικίας στο 
Βερολίνο». Η σύμβαση κατασκευής 
υπογράφηκε στις 22.02.2010. 
Αναμένεται η έκδοση των 
απαιτούμενων πιστοποιητικών από 
τους αρμόδιους ανά κατηγορία 
εργασιών εμπειρογνώμονες – 
μηχανικούς.  Το κτίριο προβλέπεται 
να παραδοθεί σε χρήση το τέταρτο 
τρίμηνο του 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μακέτα της Ελληνικής Πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο 
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02.08 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΚτΥπ ΑΕ 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στο οποίο περιλαμβάνονται οικόπεδα που 
αποκτήθηκαν στο παρελθόν και δεν προορίζονται πλέον για ανέγερση σχολικών μονάδων, ακίνητα 
που έχουν προέλθει από κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές και παραχωρήσεις καθώς και 60 
ακίνητα που προήλθαν από το Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων [ΤΑΔ] μετά την κατάργησή τους το 
1976. Η ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΚτΥπ ΑΕ αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της διοίκησης.  
 
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του πίνακα μητρώου των ακινήτων, ολοκληρώθηκε η 
εφαρμογή διαχείρισης των ακινήτων και προγραμματίζεται η ενημέρωση του Συστήματος 
Παρακολούθησης Έργων και του GIS με πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία της ΚτΥπ ΑΕ, καθώς 
και η ανάπτυξη εξειδικευμένης φόρμας παρακολούθησης, διαχείρισης και χαρτογραφικής 
απεικόνισης των ακινήτων της ΚτΥπ ΑΕ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι πολλαπλοί: 
 Παραχώρηση ακινήτων στην τοπική κοινωνία και μετατροπή τους σε κοινόχρηστους χώρους, 

ειδικά σε περιπτώσεις όπου το οικόπεδο δεν προορίζεται για χρήση ως σχολικός χώρος.  
 Αναβάθμιση και αξιοποίηση ακινήτων, όπως το ακίνητο στη στοά Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη, 

το οποίο έχει πολλές δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης. 
 Προγραμματισμός αξιοποίησης επιπλέον ακινήτων, μετά από αποχαρακτηρισμό οικοπέδων 

καθώς και επανεκτίμηση της αναγκαιότητας αποκτημένων οικοπέδων. 
 Αύξηση των εσόδων της ΚτΥπ ΑΕ από τη μίσθωση των ακινήτων με επανεξέταση των μισθώσεων 

των ακινήτων ιδιοκτησίας της και ενεργειών για αναγνώριση οφειλόμενων μισθωμάτων.  
 Διενέργεια ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση ακινήτων,  
 Διενέργεια αυτοψιών – ελέγχων ακινήτων που είναι ελεύθερα οικόπεδα  
 Καταγραφή αναγκών καθαρισμού, περίφραξης – μέτρων ασφαλείας καθώς και καταγραφή των 

καταπατηθέντων ακινήτων από ιδιώτες κτλ. 
 Ολοκλήρωση σύνταξης μητρώου ακινήτων που περιήλθαν στην ιδιοκτησία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από κληρονομίες – κληροδοσίες καθώς και δωρεές με ειδικό σκοπό την 
ανέγερση σχολικών διδακτηρίων. 

 Συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για την κατάργηση πλεοναζουσών παροχών ύδρευσης και 
απομάκρυνση μετρητών, σε ακίνητα που έχουν ανεγερθεί σχολικά διδακτήρια και στεγάζονται 
σχολεία πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

Στο παραπάνω πλαίσιο ολοκληρώθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση του έργου: «Παροχής Υπηρεσιών σύνταξης 
απογραφής των ακινήτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ που περιήλθαν σε αυτή από τις 
απορροφούμενες εταιρίες Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», 
προϋπολογιζόμενης 60.000 € πλέον ΦΠΑ 23% και στις 11.06.2014 υπεγράφη σύμβαση με τον 
ανάδοχο. Επίσης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο διαγωνισμοί [2] στο Δήμο Κομοτηνής και είναι σε 
εξέλιξη η διενέργεια ακόμη τριών [3] στους Δήμους Αθηναίων και Ηρακλείου Κρήτης. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ολοκληρωμένες παραχωρήσεις ακινήτων στους 
Δήμους Αιγάλεω, Αθηναίων, Καστοριάς Κομοτηνής και στο μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής 
Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου» για τη δημιουργία 
λαχανόκηπου, τη φύτευση δένδρων μονοετούς καλλιέργειας, κλημάτων και συναφών 
δραστηριοτήτων. 
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02.08.01 Αξιοποίηση ακίνητου στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης 
Η αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΚτΥπ ΑΕ στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητα της ΚτΥπ ΑΕ. Η στοά Αγίου Μηνά βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία και σημαίνουσα θέση στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Το ακίνητο 
έχει επιφάνεια 3.896,65τμ, αποτελείται από 23 ισόγεια καταστήματα και γειτνιάζει με την εκκλησία 
του Αγίου Μηνά.  Οι στρατηγικές επιλογές της ΚτΥπ ΑΕ για την αξιοποίηση των ακινήτων έχουν δύο 
κατευθύνσεις: είτε αυτά να αποδοθούν για κοινόχρηστη χρήση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών 
είτε να αποφέρουν έσοδα στην εταιρεία, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή σχολείων. Το 
ακίνητο του Αγίου Μηνά -λόγω της θέσης και της επιφάνειάς του- έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφέρει σημαντικά έσοδα στην εταιρεία.  
 

Έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη της 
αποκατάστασης των όψεων και της στέγης του 
διατηρητέου κτιρίου και αναμένεται η έγκρισή τους 
από το Υπουργείο Πολιτισμού [Κεντρικό Συμβούλιο 
Νεοτέρων Μνημείων]. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
[τμήμα οικονομικών] θα υποβάλλει πρόταση για τη 
διεξαγωγή διαγωνισμού οικονομοτεχνικής μελέτης 
και business plan μεταξύ των φοιτητών, με στόχο την 
έκδοση αποτελεσμάτων έως τις 31.01.2015.  
Διερευνώνται πιθανοί τρόποι αξιοποίησης του 
ακινήτου, με τρόπο ώστε αφενός να διασφαλιστεί η 
επαρκής συντήρησή του και αφετέρου να 
μεγιστοποιηθεί το οικονομικό όφελος για την ΚτΥπ 
ΑΕ. 

 
Το ακίνητο έχει φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές 
δράσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 04.03.03. 
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02.09 Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ εκτελεί χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών & Έργων  ΑΕΙ και ΤΕΙ, με τα οποία έχει 
συνάψει συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες 
που παρέχονται αφορούν στην εκπόνηση των μελετών και στην επίβλεψη της κατασκευής των 
έργων.  
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα εξής έργα: 
 Αποπεράτωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Λαμίας στην Άμφισσα, το οποίο έχει ενταχθεί 

στο ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 Το δεύτερο τρίμηνο 2013 υπεγράφη μεταξύ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ΟΣΚ ΑΕ, η Προγραμματική 

Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν.3614/2007, για την «Ανακατασκευή και διαμόρφωση του κτιρίου 
του τμήματος Τ.Η.Μ.Ο. παραρτήματος Ληξουρίου και του κτιρίου Νεότητας στη Λευκάδα».  Τον 
Ιούνιο 2014 εκπονούνταν οι Αρχιτεκτονικές, Στατικές και Η/Μ μελέτες, συντάσσονταν τα  
Τοπογραφικά Διαγράμματα και ετοιμαζόταν η έκδοση Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης για:  
α] Την Αναδιάταξη της εσωτερικής διαρρύθμισης και τη στατική ενίσχυση του υπάρχοντος 
κτιρίου Κέντρου Νεότητας στην Λευκάδα, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας, με παραχώρηση χρήσης 
στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και  
β] Την Ανακατασκευή του υπάρχοντος Ηλιακού Κτιρίου Ζ και την προσθήκη πλάκας οροφής στο 
ανοιχτό τμήμα του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, με ομάδες 
εργασίας, οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους μηχανικούς της ΚτΥπ ΑΕ και εξωτερικούς 
συνεργάτες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου για τη στέγαση του Ερευνητικού – Επιστημονικού  
Ινστιτούτου Βυζαντινών σπουδών στο Μυστρά. Ολοκληρώθηκε το Μάιο 2014. 



Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου | Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
 

Έκθεση δραστηριότητας | Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014  30 
 

03. Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός 
 
Στο πλαίσιο των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών, και με βασική επιδίωξη την υλοποίηση του 
προγράμματος σχολικής στέγης, η Διοίκηση της ΚτΥπ ΑΕ προώθησε σειρά ενεργειών, στοχεύοντας 
στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων. 
 
Ο προϋπολογισμός της ΚτΥπ ΑΕ για το έτος 2014 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, με απόλυτη τήρηση των αρχών και των στόχων που έχει 
θεσπίσει, και χωρίς αποκλίσεις ως προς διάφορες επί μέρους παραμέτρους. Για την κατάρτιση του 
ετήσιου προϋπολογισμού της ΚτΥπ ΑΕ προηγήθηκε εκτενής ανάλυση των οφειλών από 
προηγούμενα έτη, των οικονομικών υποχρεώσεων που θα υλοποιηθούν εντός του έτους, καθώς και 
των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων και των απορροφήσεων που θα προκύψουν από αυτές. 

 
Στόχος η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων  
Με βασική επιδίωξη την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, οι άξονες 
δράσης της ΚτΥπ ΑΕ για την υλοποίηση του προγράμματος κτιριακών υποδομών, το 2014 
επικεντρώθηκαν:  
1. στην ανάπτυξη νέων σχολικών υποδομών, με προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων 

αναγκών σε νηπιαγωγεία και την εξάλειψη της διπλοβάρδιας,  
2. στον εκσυγχρονισμό  και στην αναβάθμιση  των υφιστάμενων σχολικών υποδομών με έμφαση σε  

έργα στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης,  
3. στην ανάπτυξη νέων υποδομών υγείας, στην κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση και 

εξοπλισμό κάθε είδους νοσηλευτικής μονάδας, 
4. στον εκσυγχρονισμό  και στην αναβάθμιση  των υφιστάμενων υποδομών υγείας με έμφαση σε  

έργα στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης,  
5. στην αξιοποίηση πόρων των προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020] και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ], 

6. στην αξιοποίηση των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ και της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για τη 
χρηματοδότηση έργων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, για την κάλυψη των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης των οικοπέδων για τα οποία 
η προθεσμία παρακατάθεσης λήγει εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους και για την κάλυψη των 
απαραίτητων πιστώσεων για την προμήθεια του σχολικού εξοπλισμού με βάση το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα προμηθειών, και 

7. στην υλοποίηση έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ] και την ένταξή 
τους στο πρόγραμμα JESSICA. 

Παράλληλα, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων το 2014 θα συνεχισθούν: 
 ο συνεχής έλεγχος εξόδων διοικητικής λειτουργίας, 
 η χρήση κοινών πληροφοριακών συστημάτων για τη βέλτιστη διαχείριση των έργων και την 

παράλληλη μείωση του διοικητικού κόστους,  
 η απελευθέρωση  μισθωμένων  χώρων  διοικητικής λειτουργίας, 
 η αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού εξοπλισμού, με την ανάθεση του έργου σε εταιρεία 

Logistics, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη δραστική μείωση του κόστους 
λειτουργίας,  

 η αναβάθμιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με στόχο τόσο την αύξηση των εσόδων 
εκμετάλλευσης και τη μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης, όσο και την παραχώρηση της 
χρήσης ακινήτων στην τοπική κοινωνία, 

 η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην προμήθεια σχολικού και νοσηλευτικού 
εξοπλισμού, και 

 η διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας και την 
εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της. 
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03.01 Προϋπολογισμός ΠΔΕ 
 
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της ΚτΥπ ΑΕ για το 
πρώτο εξάμηνο 2014 ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις τελικές κατανομές και η διοίκηση είχε να 
αντιμετωπίσει και τους μειωμένους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ].  
 
Το πρώτο εξάμηνο 2014 η ΚτΥπ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με 2,9εκ.€. Να σημειωθεί ότι οι αιτούμενες πιστώσεις από το ΠΔΕ για το 
2014 ανήλθαν στα 140.018.938,00€, τα οποία αφορούν τόσο στο εθνικό [41,2εκ.€] όσο και στο 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ [98,8εκ.€]. 
 
Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ  
Οι χρηματοδοτήσεις  για την υλοποίηση του προγράμματος της ΚτΥπ ΑΕ προέρχονται:  
 από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έργα που 

εντάσσονται στο κατασκευαστικό έργο της ΚτΥπ ΑΕ, για έργα που υλοποιούνται μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ, καθώς και για έργα ΣΔΙΤ. Το μεγαλύτερο μέρος των 
έργων αυτών εκτελούνται μέσω των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για  τα έργα που αφορούν 
στην απόκτηση γης, στις επιχορηγήσεις έργων σχολικής στέγης που εκτελούνται από τους ΟΤΑ 
και στις προμήθειες σχολικού εξοπλισμού και για το Ελληνικό Σχολείο Μονάχου. 

 από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το έργο ΣΔΙΤ της ΚΕΔ, το 
οποίο έχει από το 2011 αναλάβει η πρώην ΟΣΚ ΑΕ και στη συνέχεια η ΚτΥπ ΑΕ. 

 από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα έργα 
υποδομών υγείας, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ. 
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03.02 Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών & μισθολογικού κόστους 
 
Η διοίκηση της ΚτΥπ ΑΕ συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση των εκροών και των λειτουργικών 
εξόδων, η οποία ξεκίνησε [στην πρώην ΟΣΚ ΑΕ] το 2010. Στόχος της παρακολούθησης είναι η 
ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ο περιορισμός των εξόδων.  
 
Η ΚτΥπ ΑΕ είναι μια εταιρεία με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες 
αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 0,89% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας 
αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 2,65% όλων των εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 96,46% αφορά στις 
επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρείας.  
 
Οι  δαπάνες λειτουργίας και οι δανειακές υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
καλύπτονται από τακτικές επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Να σημειωθεί ότι η 
παροχή εφάπαξ αποζημίωσης δεν έχει επιβαρύνει μέχρι στιγμής τον τακτικό προϋπολογισμό, διότι 
πληρωνόταν από ειδικό λογαριασμό διαθέσιμων της ΚτΥπ ΑΕ.  
 
Προϋπολογισμός 2014 – Λειτουργικές δαπάνες 
Οι δαπάνες λειτουργίας καθώς και τα απαιτούμενα κεφάλαια για αποπληρωμή των 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλύπτονται από 
επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Για το 2014 το ύψος των προβλεπόμενων 
επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 70,3εκ.€ εκ των οποίων τα 6,6εκ.€ 
αφορούν στην κάλυψη του κόστους λειτουργίας και τα 63,7εκ.€ στην αποπληρωμή των δανειακών 
υποχρεώσεων προς την ΕΤΕΠ. Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός 2014 καταρτίσθηκε με δεδομένη 
τη συγχώνευση των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την 
εισοδηματική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και τη μειωμένη επιχορήγηση για μισθοδοσία 
και λειτουργικά έξοδα, με στόχο τη συγκράτηση των δαπανών και την περαιτέρω μείωση του 
λειτουργικού κόστους.  
 
Με βάση τους παραπάνω στόχους και κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014 το σύνολο του 
μισθολογικού κόστους και των λειτουργικών δαπανών έφθασαν τα 4.139.465,00€, εκ των οποίων 
2.684.723,74 ευρώ [64,9%] αφορούσαν το μισθολογικό κόστος, 1.335.854,98€ [32,3%] αφορούσαν 
τις λειτουργικές δαπάνες και 118.886,28€ [2,8%] αφορούσαν την παροχή εφάπαξ αποζημίωσης. 
 
Προϋπολογισμός 2014 – Υλοποίηση κυρίως αντικειμένου 
Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών του 
2014 προέρχονται από τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ], από την 
αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ και ΕΠΠΕΡΑΑ και από πιστώσεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Για το 2014 οι απαιτούμενες πιστώσεις για την 
υλοποίηση του προγράμματος της εταιρείας εκτιμώνται σε 190εκ.€, τα οποία επιμερίζονται σε 
41,2εκ.€ μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 98,8εκ.€ μέσω των 
πόρων του ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ και 50εκ.€ από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Να 
σημειωθεί ότι οι παραπάνω πιστώσεις επιμερίζονται στους ακόλουθους άξονες: 
 

 κλάδος ΠΔΕ – εθνικό σκέλος ΕΣΠΑ – ΕΠΠΕΡΑΑ  Δάνειο ΕΤΕπ 

1. Παιδεία 31.500.000,00 € 58.778.938,00 € 50.000.000,00€ 

2. Υγεία 6.000.000,00 € 40.000.000,00 € - 

3. Πυροσβεστικοί σταθμοί 3.740.000,00 € - - 

Μετά την απορρόφηση του κατασκευαστικού μέρους της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου [ΚΕΔ] από 
την ΟΣΚ ΑΕ, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου [ΕΤΑΔ] χρηματοδοτεί την ΟΣΚ ΑΕ για την κατασκευή 
δημοσίων κτιρίων [πρεσβεία Βερολίνου, αστυνομικές διευθύνσεις κλπ], τα οποία αποτελούσαν τα 
έργα της πρώην ΚΕΔ. Τα έσοδα από την ΕΤΑΔ ΑΕ για το 2014 θα ανέλθουν σε 6,35εκ.€.  
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Αναλυτικά η σύνθεση των εσόδων ύψους 268.055.458,00€ για τον προϋπολογισμό του 2014:  
 

 Κατηγορία Πίστωση 

Ι1 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για την καταβολή της 
μισθοδοσίας των υπαλλήλων και άλλων αμοιβών 

4.950.000,00€ 

Ι2 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των 
διοικητικών και λειτουργικών δαπανών 

1.650.000,00€ 

Ι3 Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πληρωμή τόκων και 
χρεολυσίων του δανείου της ΕΤΕπ   

63.697.520,00€ 

ΙΙ1 Έσοδα από παροχή τεχνικών υπηρεσιών, εκμετάλλευση της ακίνητης 
περιουσίας, τόκους καταθέσεων κ.λπ. 

1.389.000,00€ 

ΙΙ2 Εκταμίευση δόσης δανείου με την ΕΤΕπ 50.000.000,00€ 

ΙΙΙ1 Επιχορήγηση από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ  41.240.000,00€ 

ΙΙΙ2 Επιχορήγηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ  98.778.938,00€ 

IV Έσοδα από ΕΤΑΔ ΑΕ 6.350.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 268.055.458,00€ 

 
Αντίστοιχα, τα έξοδα είναι ύψους 268.055.458,00€ εκ των οποίων τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται 
στο 0,75% και  οι δαπάνες μισθοδοσίας στο 2,23%.  
 
Αναλυτικά, η σύνθεση των εξόδων ύψους 268.055.458,00€ για τον προϋπολογισμό του 2014:  
 

 Κατηγορία Πίστωση 

Ι Δαπάνες μισθοδοσίας 5.985.141,00€ 

ΙΙ Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας  2.003.859,00€ 

ΙΙΙ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του ΠΔΕ 140.018.938,00€ 

IV Επενδύσεις μέσω ΕΤΑΔ ΑΕ 6.350.000,00€ 

V Κίνηση κεφαλαίων [τόκοι, χρεωλύσια, αμοιβές & προμήθειες Τραπεζών] 63.697.520,00€ 

VΙ Επενδύσεις μέσω δανείου με την ΕΤΕπ 50.000.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 268.055.458,00€ 
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03.03 Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
 
Η ΚτΥπ ΑΕ, ως συνέχεια της ΟΣΚ ΑΕ, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] έχουν μία 
μακροχρόνια πλέον συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2001 με τη σύναψη του πρώτου δανείου και 
συνεχίστηκε το 2006 και το 2010 με το δεύτερο και τρίτο δάνειο αντίστοιχα. Τα δάνεια αυτά που 
φέρουν την ονομασία «Ελληνική Παιδεία» Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙΒ, έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό 
έργων κατασκευής νέων σχολικών μονάδων, αναβάθμισης υφιστάμενων, αγοράς οικοπέδων και 
προμήθειας εξοπλισμού. Η ΚτΥπ ΑΕ έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί θετικά από την ΕΤΕπ για τη 
λειτουργία και αποτελεσματικότητά της προκειμένου να συναφθούν οι δανειακές συμβάσεις και 
αποτελεί έναν αξιόπιστο δανειολήπτη για μία Τράπεζα ειδικού βάρους και κύρους στην Ευρωπαϊκή 
και παγκόσμια αγορά.  
 
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει προχωρήσει στη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των έργων που 
υλοποιούνται μέσω του Δανείου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται και ως βάση για την υποβολή 
αναφορών στην Τράπεζα σχετικά με τις υλοποιηθείσες εργασίες κατασκευής, τον εξοπλισμό και το 
κόστος. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη 
δανειακή σύμβαση, αλλά υλοποιήθηκε μόλις το Σεπτέμβριο 2010. 
 
Το συνολικό ύψος των δανείων ανέρχεται στα 800εκ.€, ενώ η ΚτΥπ ΑΕ έχει εκταμιεύσει συνολικά 
750εκ.€ και έως τις 30.06.2014 είχε απορροφήσει 698,5εκ.€. Έως τις 30.06.2014 έχουν αποπληρωθεί 
195.714.285,76€ από το συνολικό κεφάλαιο και υπολείπονται άλλα 554.285.714,24€.  Η τελική 
εξόφληση θα γίνει το 2039. Το πρώτο εξάμηνο 2014 απορροφήθηκαν 19.961.512,71€, από το 
υπόλοιπο της γ’ δόσης του δανείου της ΕΤΕπ «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ», η οποία που εκταμιεύθηκε το 
Νοέμβριο 2013.  
 
Η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για το 2014 ανέρχεται στα 3.675.000,00€. Η εξυπηρέτηση των 
δανείων της ΚτΥπ ΑΕ χρηματοδοτείται από την τακτική επιχορήγηση της ΚτΥπ ΑΕ από τον τακτικό 
προϋπολογισμό μέσω Υπουργείου Υποδομών. 
 
Έκθεση προόδου του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ»  & «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙΒ» - Μάϊος 2014 
Το Μάϊο 2014 εστάλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η Έκθεση Προόδου του δανείου 
[Project Progress Report - Mid-term Review], η οποία αφορούσε στις συνολικές απορροφήσεις έως 
τις 31.12.2013 [94,7εκ.€]. Σύμφωνα με την Έκθεση, το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» & «Ελληνική 
Παιδεία ΙΙΙΒ» στο διάστημα 2011 – 2013 χρηματοδότησε 351 έργα υποδομών, απόκτησης γης και 
εξοπλισμού, ως εξής: 
 43 έργα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων 
 146 έργα αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών μονάδων 
 την απόκτηση 18 οικοπέδων 
 30 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού 
 27 έργα απομάκρυνσης αμιάντου 
 83 συμβάσεις μελετών 
Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων/συμβάσεων έγινε κατά 56% από 
την ΟΣΚ ΑΕ και 44% από το δάνειο «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙΙ» & «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙΙΒ», σε όλο το 
διάστημα 2011-2013. 
 
Το δεύτερο τρίμηνο 2014 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της διοίκησης της ΚτΥπ ΑΕ με 
εκπροσώπους της ΕΤΕπ, σχετικά με την πορεία του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ», στις οποίες 
ολοκληρώθηκαν οι συνεννοήσεις για την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του τρέχοντος δανείου, 
ύψους 50εκ.€, και προγραμματίστηκαν οι επόμενες συναντήσεις [τρίτο τρίμηνο 2014]. 
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03.04 Δράσεις οικονομικής λειτουργίας 
 
03.04.01 Πιστοποιήσεις οφειλών από τρίτους 
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση και συλλογή οφειλών του παρελθόντος. Οι οφειλές 
από συμβάσεις του παρελθόντος αφορούν στο έργο που παρείχε η ΚτΥπ ΑΕ προς άλλους 
οργανισμούς [ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ κ.ά.], ενώ το συμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωση [εκπόνηση 
μελετών, ανάθεση έργου διευθύνουσας υπηρεσίας, επίβλεψη έργων κ.ά.]. Για τις περισσότερες από 
τις συμβάσεις αυτές έχει υλοποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο από την πλευρά της ΚτΥπ ΑΕ και 
εκκρεμούν οι πληρωμές είτε η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το χρονικό 
διάστημα 2010 - πρώτο εξάμηνο 2014 η ΚτΥπ ΑΕ υπέβαλε στους αντίστοιχους φορείς πιστοποιήσεις 
συνολικού ποσού 1.387.2351,46€ και έχει εισπράξει συνολικά 740.967,13€ από τα ΤΕΙ Λαμίας, 
Ιονίων Νήσων και Καλαμάτας. Επίσης επεστράφησαν στην ΚτΥπ ΑΕ εγγυητικές καλής εκτέλεσης 
περαιωμένων έργων ΟΔΕ συνολικού ποσού 45.551,00€.  
 

03.04.02 Υποβολή οικονομικών στοιχείων σε φορείς  
Η ΚτΥπ ΑΕ σε εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου για την παρακολούθηση των οικονομικών 
μεγεθών ορισμένων ΝΠΙΔ υποβάλει σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση τα παρακάτω 
οικονομικά στοιχεία στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία [ΕΛ.ΣΤΑΤ.], στην ΕΓΔΕΚΟ, στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους [ΓΛΚ] και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 
 Στατιστικά Δελτία Τριμηνιαίας και Ετήσιας Έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία [ΕΛ.ΣΤΑΤ.] [Έσοδα, Έξοδα, Τραπεζικά διαθέσιμα, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, 
Οικονομικό Αποτέλεσμα] 

 Σύνολο εσόδων, εξόδων, οικονομικό αποτέλεσμα και στοιχεία προσλήψεων και αποχωρήσεων 
προσωπικού στην ΕΓΔΕΚΟ 

 Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις στην ΕΓΔΕΚΟ [πηγές και χρήση πόρων της ΚτΥπ ΑΕ, 
αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμός] 

 Μητρώο Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [ΓΛΚ], 
[Απλήρωτες Υποχρεώσεις, Ληξιπρόθεσμες οφειλές] 

 Μηνιαίο και Ετήσιο Δελτίο ταμειακών ροών [Έσοδα, Έξοδα, Υπόλοιπα τραπεζικών Λογαριασμών, 
ταμειακές ροές] στο ΓΛΚ 

 Στατιστικά Δελτία παρακολούθησης τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων [ΠΔΕ] στο Υπουργείο Υποδομών 

 Μητρώο Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] στο Υπουργείο Υποδομών  
 Στατιστικά Δελτία για τη χρονοκατανομή πόρων και απορρόφησης στο Υπουργείο Υποδομών  
 Μηνιαίο Δελτίο με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις, μισθοδοσία & ειδικά μισθολόγια στο 

Υπουργείο Υποδομών. 
 

03.04.03 Ετήσια Γενική Συνέλευση 2014  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2014 αποφασίστηκαν τα 
παρακάτω:  
 Εκλογή τακτικών Ορκωτών – Ελεγκτών και αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο της χρήσης 

22.11.2013 έως 31.12.2014 [υπερδωδεκάμηνη χρήση].  
 Εκλογή εσωτερικού ελεγκτή με την ανανέωση της σύμβασης του ελεγκτή της εταιρείας για ένα 

έτος, από 01.07.2014 έως 30.06.2015.  
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04. Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014  
 

04.01 Επιχειρησιακές Δράσεις 
 
04.01.01 Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση των έργων και σύστημα GIS  
Το 2011 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την παρακολούθηση των έργων 
[Projects Information System] και η εισαγωγή όλων των έργων από την Αναφορά Προόδου. Μετά 
την οριστικοποίηση της εφαρμογής, η επικαιροποίηση των Αναφορών Προόδου των [πλέον των 
2.000] ενεργών και μη έργων της ΚτΥπ ΑΕ γίνεται μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος σε 
καθημερινή βάση. Έως το τρίτο τρίμηνο του 2012 η εφαρμογή επεκτάθηκε ως προς τις δυνατότητές 
της και το είδος των αναφορών προόδου, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ΚτΥπ ΑΕ.  
 
Για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος είχε προηγηθεί το ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης έργων της ΚτΥπ ΑΕ [ανεξάρτητα αρχεία word], για το οποίο χρειάσθηκε να 
καταγραφούν αναλυτικά όλα τα έργα [ανά είδος, γεωγραφική περιφέρεια και φάση] και 
συμπληρώθηκε η Αναφορά Προόδου για κάθε έργο. Να σημειωθεί ότι το σύστημα 
παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001 
και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2010. 
 

 
 
Το τρίτο τρίμηνο 2013 ολοκληρώθηκε το έργο για την Ένταξη του Συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών [GIS] στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων, το οποίο περιλαμβάνει το 
σύνολο του παραγωγικού έργου της εταιρείας και των σχετιζόμενων υποδομών [π.χ. σχολικές 
μονάδες, έργα, ακίνητη περιουσία] σε πανελλαδική κλίμακα, με δυνατότητα απεικόνισης και 
εκτέλεσης βασικών γεωχωρικών λειτουργιών σε χαρτογραφικό υπόβαθρο και δορυφορικές εικόνες. 
Με αυτό το έργο επιτεύχθηκε τόσο η χρήση της γεωγραφικής διάστασης στην  παρακολούθηση 
έργων, όσο και ο εμπλουτισμός του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών με πολλαπλά επίπεδα 
πληροφοριών για το παραγόμενο έργο της ΚτΥπ ΑΕ, όπως τηρούνται και ενημερώνονται στο 
Σύστημα Παρακολούθησης Έργων. Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη παραληφθεί ψηφιακά 
υπόβαθρα οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και του 
βασικού οδικού δικτύου από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών. 
 
Το δεύτερο εξάμηνο 2014 θα υλοποιηθεί έργο, το οποίο αφορά στην ανάλυση και ενσωμάτωση του 
πληροφοριακού συστήματος της πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα «PIS», 
της ΚτΥπ ΑΕ. 
 
Τα στοιχεία που καταγράφονται ανά έργο/οικόπεδο/σχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: 
 Δημογραφικά στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής και ειδικά στοιχεία του σχολείου [αριθμός 

μαθητών, τμημάτων και αιθουσών] 
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 Απεικόνιση της διπλοβάρδιας, των μισθωμένων σχολείων και της κατάστασης των σχολικών 
κτιρίων 

 Φάση στην οποία βρίσκεται το έργο [από την απόκτηση γης ως την κατασκευή] 
 Οριζόντιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί [π.χ. προσεισμικός έλεγχος, απομάκρυνση αμιάντου 

κ.λ.π.] 
 Οικονομικά στοιχεία του σχολείου/έργου [π.χ. πληρωμές λογαριασμών, επιχορηγήσεις για 

αναβάθμιση ή επισκευές, κ.ά.] 

 
04.01.02 Πιλοτικό πρόγραμμα Αναβάθμισης 25 δημοτικών σχολείων σε υποβαθμισμένες 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας 
 Σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους του CELE, η ΟΣΚ ΑΕ και στη συνέχεια η ΚτΥπ ΑΕ υλοποίησε 
ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση 25 δημοτικών σχολείων στη Δυτική Αθήνα, σε μία 
προσπάθεια να επισημάνει την επίδραση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών τάσεων στις 
εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και να επιτύχει το μέγιστο δυνατό όφελος για την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου 
δημοπρατήθηκε το δεύτερο τρίμηνο 2013, οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του καλοκαιριού 
2013 και παραδόθηκαν πριν την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς 2013 - 2014, ενώ το τελευταίο 
υποέργο [τρία δημοτικά σχολεία του 
Περιστερίου] δημοπρατήθηκε το δεύτερο 
τρίμηνο 2014 και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν 
έως το Σεπτέμβριο 2014. Το πρώτο τρίμηνο 2014 
προγραμματίστηκε η επέκταση του πιλοτικού 
προγράμματος σε 4 δημοτικά σχολεία της 
Θεσσαλονίκης, με ορίζοντα υλοποίησης το 
Φθινόπωρο 2014. 

. 
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Ενδεικτικά οι εργασίες που εκτελέσθηκαν περιλαμβάνουν:  
 Εφαρμογή χρωματικού κώδικα στους διαδρόμους ή/και τους κοινόχρηστους χώρους | χρήση 

έντονων χρωμάτων στα δάπεδα και τους τοίχους | χρήση γραφιστικών στοιχείων 
 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού [π.χ. κρεμάστρες, lockers] 
 Εγκατάσταση πινάκων ανακοινώσεων από οικολογικά υλικά σε μεγάλες επιφάνειες 
 Δημιουργία μικρότερων χώρων δραστηριοτήτων με καρέκλες/καναπέδες και τραπέζι 

 
Το συνολικό κόστος του πιλοτικού προγράμματος ανήλθε σε 4.195.877,55€ και καλύφθηκε στο 
σύνολό του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  Να σημειωθεί ότι το πιλοτικό πρόγραμμα 
παρουσιάσθηκε σε συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] στο 
Παρίσι.  
 
Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο για το βίντεο-παρουσίαση του έργου:  
https://www.youtube.com/watch?v=CUIjNKbzSPI 

 
04.01.03 Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη 

Το Δεκέμβριο 2012 ολοκληρώθηκε ο 
διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
προσχεδίων της ΟΣΚ ΑΕ για το Σχολείο 
Ευρωπαϊκής Παιδείας, στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Η εννεαμελής διεθνής κριτική επιτροπή, 
επέλεξε το νικητή ανάμεσα σε 134 
συμμετοχές. Το πρώτο βραβείο 
απονεμήθηκε στην αρχιτεκτονική ομάδα 
EuZen architecture με συντονίστριες τις 
Θεοδώρα Kυριαφίνη και Φωτεινή 
Λυμπεριάδου, η οποία θα αναλάβει και την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου 
[προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη 
εφαρμογής]. Η Κριτική Επιτροπή εξέτασε 
όλες τις προτάσεις με κριτήρια τη δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εκμάθησης και 
διδασκαλίας, με βιοκλιματικό και φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό, με καλή οργάνωση και 
άριστο προσανατολισμό σε σχέση με τον ήλιο και τον άνεμο και στη σωστή κλίμακα σε σχέση με το 
περιβάλλον. Μετά από λεπτομερή εξέταση της κάθε πρότασης, η Κριτική επιτροπή ομόφωνα 
επέλεξε τους πέντε νικητές των βραβείων, ενώ λόγω του εξαιρετικού επιπέδου των προτάσεων, 
αποφάσισε να απονείμει και τρεις επιπλέον ειδικές μνείες, χωρίς χρηματικό αντίτιμο.  
 
Η νικήτρια ομάδα θα υπογράψει σύμβαση με την ΚτΥπ ΑΕ [Σεπτέμβριος 2014] για την υλοποίηση 
της μελέτης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σύντομα 
οι υποστηρικτικές δράσεις που απαιτούνται όπως: Τοπογραφικό διάγραμμα με το νέο τρόπο 
εκδόσεως αδειών [ΝΟΚ], Γεωτεχνική μελέτη, καθώς και οι δοκιμές για τη χρήση πηλού από τοπικά 
εδαφικά υλικά από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Η 
μελετητική ομάδα θα έχει και τη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου το έργο να πάρει την πιστοποίηση LEED.  
 

04.01.04 Απογραφή σχολικών μονάδων Αττικής-Επικράτειας 
Η ΚτΥπ ΑΕ, ως καθολικός διάδοχος της ΟΣΚ ΑΕ, διενεργεί και διατηρεί ετήσιες απογραφές για τις 
σχολικές μονάδες της Αττικής. Η απογραφή γίνεται με την αποστολή απογραφικών δελτίων στις 
διευθύνσεις εκπαίδευσης και στη συνέχεια με τον έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων, με βάση 
και τους τελικούς πίνακες συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβιβασμών σχολικών μονάδων από 
το Υπουργείο Παιδείας. Το τέταρτο τρίμηνο 2013 ζητήθηκε η συμπλήρωση καταστάσεων 
απογραφής σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής για το σχολικό έτος 2013-2014 από τις 

https://www.youtube.com/watch?v=CUIjNKbzSPI
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Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επεξεργάστηκαν έτσι ώστε να 
εισαχθούν στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων και GIS. 
 
Στο πλαίσιο της επέκτασης της υπάρχουσας εφαρμογής της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ θα 
αναπτυχθεί υποσύστημα για τη διασύνδεση και ενσωμάτωση όλων των παρεχόμενων πληροφοριών 
από τη διαδικτυακή απογραφική βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας [myschool.gr], σχετικά 
με όλες τις σχολικές μονάδες της επικράτειας. Τα δημογραφικά στοιχεία συλλέγονται ανά σχολική 
χρονιά και σε συνδυασμό με τα δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
αιτημάτων για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. 

 
04.01.05 Αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής  
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εγκατάσταση νέας 
δομημένης καλωδίωσης και συναφούς ενεργού εξοπλισμού, καθώς και ενδοεταιρικού ασύρματου 
δικτύου, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες δικτύωσης και 
επικοινωνιών. Η έναρξη υλοποίησης της σύμβασης προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο 2014. 
 

04.01.06 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης  
Τον Ιούνιο 2014 υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο κτίριο της ΚτΥπ ΑΕ. Η υλοποίηση του συστήματος 
προγραμματίστηκε για το Σεπτέμβριο 2014. 
 

04.01.07 Ηλεκτρονική διαχείριση εξοπλισμού  
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για το έργο «Ανάλυση, σχεδιασμός, 
ανάπτυξη – υλοποίηση και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και 
διαχείρισης αιτημάτων χορήγησης εξοπλισμού σχολείων». Ο ανάδοχος του έργου θα αναλύσει, 
σχεδιάσει, υλοποιήσει, εγκαταστήσει στην ΚτΥπ ΑΕ και εκπαιδεύσει προσωπικό της, σε σύστημα 
πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτημάτων εξοπλισμού των σχολείων. Το σύστημα θα 
περιλαμβάνει την άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία των τριών μερών που απαρτίζουν το όλο 
σύστημα, δηλαδή των σχολείων, της ΚτΥπ ΑΕ και του παρόχου 3PL με τελικό στόχο την ορθολογική 
εξυπηρέτηση της διαχείρισης των αιτημάτων, της διακίνησης των εξοπλιστικών ειδών και των 
αποθεμάτων τους. Ήδη έχει παραδοθεί η μελέτη και το τρίτο τρίμηνο 2014 αναμένεται η έναρξη 
πλήρους εφαρμογής του σε συνεργασία με τα σχολεία όλης της χώρας. 
 
Πρόκειται για μία καινοτόμο εφαρμογή, η οποία θα μειώσει το χρόνο και το κόστος για τη 
διαδικασία υποβολής αιτημάτων εξοπλισμού τόσο στην ΚτΥπ ΑΕ, όσο και στις 15.000 περίπου 
σχολικές μονάδες, οι οποίες θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή. 

 
04.01.08 Έργο της ΚτΥπ ΑΕ στην Κεφαλονιά μετά το σεισμό 
Μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την 26.01.2014 
με επίκεντρο το Ληξούρι του Ν. Κεφαλληνίας και τον επόμενο σεισμό της 03.02.2014 μεγέθους 5,7 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγιναν οι παρακάτω ενέργειες από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΕ: 
 
Διενέργεια αυτοψιών  
Πραγματοποιήθηκαν μετασεισμικές αυτοψίες και ελέγχθηκε το σύνολο των νοσοκομειακών και 
σχολικών μονάδων του νησιού, σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. 
 
Σχολικές Μονάδες: Ελέγχθηκαν 72 σχολικές μονάδες στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη [98 στατικώς 
ανεξάρτητα σχολικά κτίρια]. Έξι  [6]  μονάδες/συγκροτήματα πήραν το χαρακτηρισμό Γ 
[«ακατάλληλο – μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επισκευή»] και έχριζαν άμεσων 
επισκευών πριν την επαναλειτουργία τους μόνο στους οργανισμούς πλήρωσης, αφού δεν 



Τμήμα Υποστήριξης ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου | Κτιριακές Υποδομές ΑΕ 
 

Έκθεση δραστηριότητας | Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014  40 
 

παρατηρήθηκαν βλάβες στο φέροντα οργανισμό τους. Πρόκειται για τις παρακάτω σχολικές 
μονάδες: 

1. 2ο, 3ο Γυμνάσιο, Νυκτερινό, ΙΕΚ Αργοστολίου 
2. Νηπιαγωγείο Λακήθρας 
3. Γυμνάσιο - Λύκειο Ληξουρίου [Πετρίτσειο συγκρότημα] 
4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου 
5. ΕΠΑΛ Ληξουρίου [κρίθηκε ακατάλληλο μόνο το κτίριο των εργαστηρίων] 
6. Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης 

 
Νοσοκομειακές Μονάδες: Επιθεωρήθηκαν τα 2 Γενικά Νοσοκομεία του Νησιού, μία Προνοιακή 
δομή και δεκατέσσερα Περιφερειακά – Αγροτικά Ιατρεία. 
 
Αποστολή μονάδων ελαφράς προκατασκευής 
Έχουν σταλεί 99 μονάδες ελαφράς προκατασκευής στην Κεφαλονιά [64 αίθουσες, 12 γραφεία και 
18 WC και 5 κυλικεία] για να καλύψουν τις ανάγκες προσωρινής μεταστέγασης των παρακάτω 
σχολικών μονάδων: 

1. 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου 
2. 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου 
3. Λύκειο Ληξουρίου [ανήκει στο Πετρίτσειο συγκρότημα] 
4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου 
5. 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου 

 
Εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης σχολικών μονάδων 
Η ΚτΥπ εκπονεί τις μελέτες για τα σχολεία τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως Γ, καθώς και για το 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου. Να σημειωθεί ότι οι μελέτες εκπονούνται σύμφωνα με τον 
τελευταίο ΚΑΝ.ΕΠΕ. [Κανονισμό Επεμβάσεων]. Οι μελέτες οι οποίες εκπονούνται αφορούν στις 
παρακάτω σχολικές μονάδες:  

1. 2ο, 3ο Γυμνάσιο, Νυκτερινό, ΙΕΚ Αργοστολίου 
2. Νηπιαγωγείο Λακήθρας 
3. Γυμνάσιο - Λύκειο Ληξουρίου [Πετρίτσειο συγκρότημα] 
4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου 
5. ΕΠΑΛ Ληξουρίου [κρίθηκε ακατάλληλο μόνο το κτίριο των εργαστηρίων] 
6. Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης 
7. 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου 

 
Αποστολές μηχανικών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Για τρεις περίπου μήνες, από τις 27 Ιανουαρίου έως και τις 17 Απριλίου 2014, υπήρχαν μηχανικοί 
της εταιρείας στην Κεφαλονιά σε καθημερινή βάση. Οι μηχανικοί αυτοί: 

 Συμμετείχαν σε συναντήσεις με τις τοπικές αρχές  
 Προέβαιναν σε επιπλέον αυτοψίες, ανάλογα με τις ανάγκες 
 Συνεργάστηκαν με τις τοπικές αρχές για την εξεύρεση διαθέσιμων οικοπέδων για την 

προσωρινή μεταστέγαση ορισμένων σχολικών μονάδων 
 Προχώρησαν στο σχεδιασμό των 4 οικοπέδων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 

των 4 σχολείων που μεταστεγάσθηκαν, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των δικτύων και 
της πρόσβασης 

 Συνεργάσθηκαν με τα συνεργεία της εταιρείας ΑΚΤΩΡ για την ολοκλήρωση των υποδομών 
στα οικόπεδα όπου θα τοποθετούνταν οι μονάδες ελαφράς προκατασκευής 

 Διενέργησαν αυτοψίες και έλεγχο στις μονάδες ελαφράς προκατασκευής 
 

Επιχορήγηση του Δήμου Κεφαλονιάς 
Στην 7η/10.02.2014 συνεδρίαση του ΔΣ/ΚτΥπ αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κεφαλονιάς 
με το ποσό των 240.000€ για τη διενέργεια επισκευών σε σχολικά διδακτήρια. Επισημαίνεται ότι ο 
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Δήμος υποχρεούται να γνωρίζει στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ τα έργα που θα εκτελέσει και 
ότι η εκταμίευση του ποσού θα γίνει σταδιακά με την υποβολή των αντίστοιχων εργολαβικών 
συμβάσεων εκτέλεσης των έργων και σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες πιστοποιήσεις των 
λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών. Το πρώτο εξάμηνο 2014 ο Δήμος Κεφαλονιάς είχε 
απορροφήσει 78.167,73€. από την έκτακτη επιχορήγηση της ΚτΥπ ΑΕ. 
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04.02 Βελτίωση λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού 
 

04.02.01 Αξιολόγηση προσωπικού 
Το τέταρτο τρίμηνο 2012 διαμορφώθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ νέα Δελτία Αξιολόγησης για τους 
προϊσταμένους και το προσωπικό, ενώ εισάγεται παράλληλα η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ως 
συμπληρωματική της αξιολόγησης από δύο άμεσους προϊσταμένους. Τα Δελτία Αξιολόγησης των 
προϊσταμένων αποτυπώνουν κριτήρια σχετικά με τις διοικητικές ικανότητες, την επάρκεια και τη 
συμπεριφορά τους, ενώ τα Δελτία Αξιολόγησης των υπαλλήλων αποτυπώνουν στοιχεία σχετικά με 
την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων στην εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. Το δεύτερο εξάμηνο 2014 θα οριστικοποιηθεί η νέα διαδικασία και τα δελτία 
αξιολόγησης της ΚτΥπ ΑΕ. 
 

04.02.02 Ανάρτηση εγγράφων στον ιστοχώρο Διαύγεια [diavgeia.gov.gr] 
Για την ενίσχυση της διαφάνειας και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων 
όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις του ΔΣ της 
ΚτΥπ ΑΕ, τα οικονομικά στοιχεία, τα έγγραφα προκηρύξεων διαγωνισμών, και οποιαδήποτε πράξη 
θα καταλήξει σε οικονομική απαίτηση, κ.ά. αναρτώνται στο διαδίκτυο. Η ΚτΥπ ΑΕ προχώρησε στη 
σύσταση και ενημέρωση της ομάδας εργασίας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους όλων των 
Διευθύνσεων της ΚτΥπ ΑΕ και είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων. Αντίστοιχα 
εφαρμόσθηκε η καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [ΚΗΜΔΗΣ] 
των δαπανών άνω των 1.000 ευρώ και το τέταρτο τρίμηνο 2013 στελέχη της ΚτΥπ ΑΕ συμμετείχαν σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικά με την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων [ΕΣΗΔΗΣ]. Συγκεκριμένα εκπαιδεύτηκαν στην καταχώρηση και υποβολή, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, αιτημάτων προμηθειών για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών [ΕΠΠ] αλλά και στη 
διαχείριση διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων στις 
παρακάτω ενότητες:  
 Σχεδιασμός διαγωνισμών και διάχυση πληροφοριών  
 Δημιουργία, Υποβολή και Αξιολόγηση Προσφορών – Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 
 Κατάρτιση ΕΠΠ 
 

04.02.03 Επιμόρφωση προσωπικού 
Στελέχη της ΟΣΚ ΑΕ παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό τους, στα 
εξής θέματα: 
 Εφαρμογές Αλουμινίου 
 Εξοικονόμηση αρχιτεκτονικών και ενεργειακών πόρων με αρχιτεκτονική ενσωμάτωση 

φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων 
 Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο σε διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου 
 Διαδικασία παρακολούθησης μελέτης και κατασκευής έργου κατά LEAD και COMISSIONING  
 Παρουσίαση τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα φωτισμού  εκπαιδευτικών κτιρίων  
 Το Αντισεισμικό Σχολείο 
 Θεραπευτική Αρχιτεκτονική 
 Μόνιμη προστασία αντιγκράφιτι «Graffstop SR» για όλες τις επιφάνειες  
 Βαφή επιφάνειας τύπου ασπροπίνακα «Smart Wall Paint» 
 
Επιπλέον, επεκτάθηκε η χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων [πάπυρος] από 
το σύνολο των εργαζομένων και προωθείται η υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής. Η χρήση της 
ψηφιακής υπογραφής θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2015. 
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04.03 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επικοινωνία 
 
Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας και της προσφοράς της εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο, 
συστάθηκε πενταμελής ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους 
οποίους βασίζονται όλες οι δράσεις ΕΚΕ είναι: Οικολογική συμπεριφορά - προστασία του 
περιβάλλοντος, Κοινωνική προσφορά και Αθλητικές δραστηριότητες. Η ομάδα διαθέτει δική της 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [csr@ktyp.gr] και blog [http://csr4osk.wordpress.com]. 
Εντός του 2014 η ομάδα εταιρικής ευθύνης της ΚτΥπ ΑΕ προχώρησε στη διοργάνωση ή συμμετοχή 
σε σειρά δράσεων: 
 

04.03.01 Εκπαιδευτική ημερίδα στο Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη 
Στις 7 Απριλίου 2014 η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας [ΔΠΕ] και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης [ΔΔΕ] Κεντρικής Μακεδονίας και η ΚτΥπ ΑΕ προσκάλεσαν τους Αντιδημάρχους 
Παιδείας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τους Σχολικούς Συμβούλους 
Πρωτοβάθμιας [ΠΕ] και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΔΕ] Θεσσαλονίκης, τους Διευθυντές ΠΕ και 
ΔΕ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και των 
Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας των ΔΠΕ και ΔΔΕ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα 
μέλη των Επιτροπών Παιδείας, τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών ΠΕ και ΔΕ και τα 
Διοικητικά Συμβούλια  των  Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σε ενημερωτική ημερίδα στην οποία 
παρουσιάστηκε ο τρόπος συνεργασίας των Σχολικών Μονάδων και των Δήμων με το νεοσυσταθέντα 
οργανισμό ΚτΥπ ΑΕ. 
 

04.03.02 Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ]  
Η ΚτΥπ ΑΕ έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και συναντήσεις που 
διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
[ΟΟΣΑ], μέσω του ειδικού κέντρου του για τις εκπαιδευτικές υποδομές 
CELE [Centre for Effective Learning Environments], αλλά και της ομάδας 

εργασίας σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ [Senior Public-Private Partnership Officials]. Εκπρόσωπος της ΚτΥπ 
ΑΕ συμμετέχει ως Vice-Chair στο Bureau του Group of National Experts on Effective Learning 
Environments. 
 
Το δεύτερο εξάμηνο 2014 προγραμματίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων της ΚτΥπ ΑΕ στη συνάντηση 
του Group of National Experts on Effective Learning Environments [6-7 Νοεμβρίου]. 
 

04.03.03 Ενημερωτικές δράσεις για την αξιοποίηση του ακινήτου του Αγίου Μηνά 
Έκθεση Καβάφη – Στοά Αγ. Μηνά | Ένα ταξίδι στον κόσμο του Κωνσταντίνου Καβάφη 
Η εφημερίδα parallaxi μέσα από τη δράση της «Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς» παρουσίασε στη 
Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη εγκατάσταση αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου Έλληνα ποιητή 
Κωνσταντίνου Καβάφη. Πρόκειται για μια δράση που πραγματοποιήθηκε στις 29.04-31.05.14 σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση-Αρχείο Καβάφη και σκοπό είχε να φέρει σε επαφή το κοινό της 
Θεσσαλονίκης με το έργο του σπουδαίου δημιουργού μέσα από μια διαφορετική εγκατάσταση στη 
στοά της οδού Αγίου Μηνά 11, στο ιστορικό κτίριο που ανήκει στην  ΚτΥπ ΑΕ. 
 
Δράση Building Trust Greece μέσω του Φεστιβάλ Imagine the city στη στοά του Αγ. Μηνά 
Την 25η Ιουνίου 2014 οι ομάδες «Building Trust Greece» και «Imagine The City», παρουσίασαν 
δράση στα πλαίσια του Φεστιβάλ αστικής αναγέννησης «Φαντάσου την πόλη: Θεσσαλονίκη 2014». 
Η ομάδα «Building Trust Greece», αποτελεί παράρτημα της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης 
σχεδιασμού «Building Trust International», που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
έργων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.  
 
 
 

mailto:csr@ktyp.gr
http://csr4osk.wordpress.com/
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Εκπαιδευτική θεατρική παράσταση στη στοά του Αγ. Μηνά 
Στις 21 κ 22 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της σκηνοθετικής εργασίας της 
φοιτήτριας του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Αναστασίας Μπάρκα πάνω 
στο έργο του Jon Fosse «Κοιμήσου Γλυκό μου παιδάκι». 
 

04.03.04 Λογότυπο της ΚτΥπ ΑΕ 
Μετά από εσωτερικό διαγωνισμό και ηλεκτρονική ψηφοφορία μεταξύ 
των εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ, τον Απρίλιο 2014 ολοκληρώθηκε η επιλογή 
του λογότυπου της ΚτΥπ ΑΕ.  

 

04.03.05 Κάρτα απεριορίστων διαδρομών 
Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης χρήσης μέσων αστικής συγκοινωνίας και περιορισμού χρήσης του ΙΧ 
αυτοκινήτου και κατόπιν αιτήματος από το Σωματείο των εργαζομένων της ΚτΥπ ΑΕ, αποφασίστηκε 
η διάθεση κάρτας απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ σε όλους τους υπαλλήλους για το έτος 2014. 
 

04.03.06 Ανακύκλωση 
Ανακύκλωση χαρτιού: Διαρθρώθηκε νέο ολοκληρωμένο και κοινωνικά υπεύθυνο πρόγραμμα 
διαχείρισης απορριμμάτων, με την τοποθέτηση 400 ατομικών κάδων και 50 μεγάλων κάδων 
συλλογής χαρτιού [προσφορά του Δήμου Αθηναίων] στα γραφεία κάθε υπαλλήλου της εταιρείας. 
Ανακυκλώθηκαν περίπου 45 τόνοι χαρτί [5 τόνοι εντός του 2014]. Από τις αποθήκες εξοπλισμού 
σχολικών μονάδων και μόνο, ανακυκλώθηκαν 21 τόνοι παλαιού χαρτιού, το οποίο ισοδυναμεί με το 
χαρτοπολτό που παράγουν 360 δέντρα. 
Ανακύκλωση μπαταριών: Επανενεργοποιήθηκε η συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών με τη 
συνεργασία της εταιρείας ΑΦΗΣ. Συνολικά ανακυκλώθηκαν 550 κιλά μπαταριών [90 κιλά εντός του 
2014]. 
Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών και toners: Τοποθετήθηκαν τρεις μεταλλικοί κάδοι για τη 
συλλογή και κατόπιν την ανακύκλωση των άδειων χρησιμοποιημένων μελανοδοχείων και toners 
εκτυπωτών. Συνολικά ανακυκλώθηκαν 520 άδεια μελανοδοχεία και toners [50 εντός του 2014].  
 

04.03.07 Ημιμαραθώνιος | Μάιος 2014 
Στις 4 Μαΐου 2014, 20μελής ομάδα της ΚτΥπ ΑΕ συμμετείχε στον αγώνα 5 χλμ. που διεξήχθη στο 
πλαίσιο του ιστορικού 3ου Ημιμαραθωνίου Αθηνών. Όλοι οι συμμετέχοντες τερμάτισαν.  
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05. Παράρτημα 

 

05.01 Πίνακες ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ  
 
05.01.01 Πίνακες ενταγμένων έργων [ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ] εκπαιδευτικών υποδομών  

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Έργα  Προϋπολογισμός Απορροφήσεις 

2010 
Απορροφήσεις 

2011 
Απορροφήσεις  

2012 
Απορροφήσεις  

2013 
Απορροφήσεις  

2014 [ά  εξάμηνο] 
α Αττικής 52 123.435.514,65€ 866.431,65€ 16.323.652,35€ 25.153.310,30€ 22.078.190,89€ 6.236.660.75 € 

β ΕΠΠΕΡΑΑ  7 25.028.675,03 € 1.405.827,22€ 5.738.229,60€ 3.845.525,89€ 2.425.806,66€ 739.737,51 € 

γ Κεντρικής 
Μακεδονίας  

7 17.373.325,00 € 0€ 0€ 1.486.455,00€  4.934.599,40€ 990.621,72 € 

δ Ανατ. Μακεδονίας 
& Θράκης 

3 6.662.910,00 € 0€ 0€ 2.855.454,73€ 1.624.927,81€ 813.200,00 € 

ε Θεσσαλίας 5 4.983.394,00 € 0€ 97.250,12€  1.013.894,33€ 143.326,73€ 0 € 

στ Δυτικής Ελλάδας 2 7.977.800,00 € 0€ 0€ 143.000,00€ 1.748.359,81€ 668.147,13 € 

ζ Πελοποννήσου  3 3.760.558,25 € 0€ 0€ 0€ 353.390,90€ 291.083,19 € 

η Ιονίων Νήσων  3 20.267.754,57 € 0€ 1.117.000,00€ 1.172.900,00€ 0€ 464.707,32 € 

θ Στερεάς Ελλάδας  1 7.116.000,00 € 0€ 0€ 506.576,84€ 2.249.776,31€ 619.292,51 € 

ι Δήμου Αθηναίων 4 6.550.500,00 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

 Σύνολο Έργων 87 223.156.431,50 € 2.272.258,87€ 23.276.132,07€ 36.177.117,09€ 35.558.378,51€ 10.823.450.13 € 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. 6ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Μεγάρων 2.952.000,00 € 

2. 1ο & 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 3.075.000,00 € 

3. 8ο Νηπιαγωγείο Καματερού 817.950,00 € 

4. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 457.560,00 € 

5. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 916.350,00 € 

6. Αναβάθμιση & Προσθήκη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο 
Αμαρουσίου 

2.354.220,00 € 

7. Προσθήκη 4 αιθουσών, βιβλιοθηκών & αποθηκών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Κορυδαλλού 

729.390,00 € 

8. Προσθήκη 8 αιθουσών στο 38ο Γυμνάσιο -  Λύκειο Αθήνας  1.343.283,00 € 

9. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής 6.915.000,00 € 

10. Γυμνάσιο, γυμναστήριο και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον Καρέα 
[Προγραμματική Σύμβαση] 

6.089.966,39 € 

11. 46ο Λύκειο Αθηνών 2.428.020,00 € 

12. Προσθήκη στο 25ο & 174ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας - Οικοδομικές εργασίες & 
Η/Μ εγκαταστάσεις 

1.900.000,00 € 

13. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη 2.412.030,00 € 

14. 32ο Λύκειο Αθηνών - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 2.778.570,00 € 

15. Προσθήκη ανεξάρτητου κτιρίου ΑΠΧ και αθλητικών εκδηλώσεων στο 2ο & 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου 

1.734.300,00 € 

16. Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ 
εγκαταστάσεις 

1.539.960,00 € 

17. 12ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 653.745,00 € 

18. 6ο Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω - Εργασίες Αποκατάστασης των μονώσεων των δωμάτων 932.709,00 € 

19. 2ο Λύκειο Καλυβίων [Προγραμματική Σύμβαση] 3.462.605,04 € 

20. 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων [Προγραμματική Σύμβαση] 2.820.071,56 € 

21. 4ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Νηπιαγωγείο, ΑΠΧ & Γυμναστήριο Κερατέας 4.443.728,80 € 
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[Προγραμματική Σύμβαση] 

22. Προσθήκη 12/θέσιου Λυκείου στο Ολυμπιακό Χωριό 2.466.150,00 € 

23. 9/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαρκόπουλο Ωρωπού   4.108.030,00 € 

24. Προσθήκη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου 2.390.000,00 € 

25. 8ο Δημοτικό Σχολείο & 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Φούσας Ασπροπύργου 5.658.000,00 € 

26. Κατασκευή ΑΠΧ - Κλειστού Γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο 
Αμαρουσίου [Προγραμματική Σύμβαση] 

2.976.289,67 € 

27. Προσθήκη 2/θέσιου Νηπιαγωγείου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καπανδριτίου με 
την μέθοδο της προκατασκευής 

456.330,00 € 

28. Προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 1.360.000,00 € 

29. 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας 2.045.490,00 € 

30. Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών στο 66ο & 136ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 939.720,00 € 

31. Σχολική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο 
Λύκειο Διονύσου 

3.321.000,00 € 

32. Προσθήκη 3 Ειδικών Αιθουσών & ΑΠΧ στο 47ο Γυμνάσιο Αθηνών 738.000,00€ 

33. Προσθήκη πτέρυγας κατ' επέκταση στο 2ο ΔημΣχ Αχαρνών 3.117.562,27€ 

34. 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 1.800.000,00€ 

35. 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης 2.725.680,00€ 

36. 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο, 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό και 12/θέσιο 
Γυμνάσιο Πικερμίου– οικοδομικές & η/μ εγκαταστάσεις 

4.814.750,13€ 

37. 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 883.140,00€ 

38. 4ο Λύκειο Χαϊδαρίου στο χώρο του 4ου Γυμνασίου - οικοδομικές εργασίες & 
Η/Μ εγκαταστάσεις 

3.950.000,00€ 

39. Ειδικό Δημοτικό σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 2.927.523,00€ 

40. 21ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού -  Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 1.088.000,00€ 

41. Ολοκλήρωση Ραλλείου Σχολής Πειραιά 11.260.000,00€ 

42. AΠX στο σχ. συγκρότημα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Μουσικού 
Γυμνασίου Κορυδαλλού - οικοδομικές εργασίες & η/μ εγκαταστάσεις 

1.404.045,00€ 

43. 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας 715.500,00€ 

44. Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης [Προγραμματική Σύμβαση] 2.524.091,34€ 

45. 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης [Ασύρματος] οικοδομικές εργασίες και Η/Μ 
εγκαταστάσεις 

891.031,78€ 

46. Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου – Προσθήκη 10 αιθουσών διδασκαλίας 
στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης 

940.828,00€ 

47. 6ο & 14ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας – με τη μέθοδο της προκατασκευής 820.410,00€ 

48. Ειδικό ΔΣ & Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου 889.620,69 
49. 3ο ΔΣ Αρτέμιδας 1.067.610,92 

50. 44ο & 114ο τριθέσιο Νηπιαγωγείο Αθηνών 448.103,06 

51. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας 
Κορωπίου 

1.545.040,00 

52. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Δήμου Κορυδαλλού 2.407.110,00 
 Συνολικός Προϋπολογισμός 123.435.514,65€ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. 9ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 1.025.070,00 € 

2. 7ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 937.740,00 € 

3. 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών 2.198.490,00 € 

4. Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας 5.916.780,00 € 

5. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας 3.900.810,00 € 

6. 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Ηρακλείου 2.359.620,00 € 
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Κρήτης 

7. Ενεργειακή αναβάθμιση Συγκροτήματος Γκράβας 8.690.165,03€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 25.028.675,03€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. 5ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 2.533.800,00 € 

2. 11ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης 2.712.765,00€ 

3. 3/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, Δήμου Χαλκηδόνος,                              
Ν. Θεσσαλονίκης – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 

3.960.000,00€ 

4. 10ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο & 13ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης 
Ν. ΘεσσαλονΊκης 

3.485.000,00 € 

5. 4ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου & 4ο Νηπιαγωγείο Καλυβών Ν. Χαλκιδικής 
[Ευαγγελινάδικα] 

1.511.055,00 € 

6. 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, Νομού Χαλκιδικής 977.000,00€ 

7. Προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το Νηπιαγωγείο 
Μυριοφύτου στο χώρο του ΔημΣχ Ν.Α. Κιλκίς – Προσθήκη 2/θέσιου 
ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Ν.Α. Κιλκίς - 
Προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο 8ο ΔημΣχ Γιαννιτσών Ν.Α.  
Πέλλας και προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο  Δ. Γαλλικού 
Ν.Α. Κιλκίς 

2.193.705,00€ 
 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 17.373.325,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Δημοτικό Σχολείο Ιάσμου - προσθήκη 6 αιθουσών στο Γυμνάσιο - Λύκειο 
Ιάσμου Ροδόπης 

3.012.270,00€ 

2. ΑΠΧ στο 2ο Λύκειο Κομοτηνής 1.600.230,00€ 

3. Νηπιαγωγείο Αιγείρου Ροδόπης - 18ο Νηπιαγωγείο Καλαμίτσας Καβάλας – 3ο  
Νηπιαγωγείο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης Καβάλα 

2.050.410,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 6.662.910,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. 3ο 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σκιάθου, στο Δήμο Σκιάθου, Ν.Α. 
Μαγνησίας, με τη μέθοδο της προκατασκευής 

852.000,00€ 

2. 1ο Νηπιαγωγείο Αγριάς Ν. Μαγνησίας και προσθήκη 12ου Νηπιαγωγείου στο 
χώρο του 1ου  & 2ου  ΔημΣχ  Ν. Ιωνίας Βόλου με τη μέθοδο της προκατασκευής 

821.394,00€ 

3. Προσθήκη του 2ου 2/θεσιου Νηπιαγωγείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων, Δήμου Φαρσάλων, Ν. Λαρίσης, με τη μέθοδο της προκατασκευής 

1.080.000,00€ 

4. 3/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, Νομού Λαρίσης, με την μέθοδο της 
προκατασκευής 

1.244.000,00 € 

5. 22ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, με την μέθοδο της προκατασκευής 986.000,00 € 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 4.983.394,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 
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1. 1ο Γυμνάσιο Πύργου  3.517.800,00€ 

2. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο φάσμα του αυτισμού στην Πάτρα – οικοδομικές 
εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 

4.460.000,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 7.977.800,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο στον οικισμό Ριβιώτισσας, στο Δήμο 
Σπάρτης, με τη μέθοδο της προκατασκευής 

843.500,00€ 

2. "2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων 2/θ ολοήμερο στο Δήμο Τριφυλίας Π.Ε. 
Μεσσηνίας, με τη μέθοδο της προκατασκευής 

915.000,00€ 

3. Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρίπολης [Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ 
εγκαταστάσεις] 

2.002.058,25€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 3.760.558,25€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Κατασκευή κτιρίου τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο [ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων] 

5.222.754,57€ 

2. 1ο & 2ο 12/θέσια Λύκεια στο Αργοστόλι Νομού Κεφαλληνίας - Οικοδομικές 
εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 

12.261.000,00€ 

3. Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Ζακύνθου Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ 
εγκαταστάσεις 

2.784.000,00€ 
 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 20.267.754,57€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμίας στην 
Άμφισσα [ΤΕΙ Λαμίας – Άμφισσα]  

7.116.000,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 7.116.000,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Προσθήκη πτέρυγας στα 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά 
Σχολεία Αθήνας – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις 

2.352.000,00€ 

2. 117o διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αθήνας, με τη μέθοδο της 
προκατασκευής 

1.018.500,00€ 

3. Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών του 
Συγκροτήματος Γκράβας 

1.210.000,00€ 
 

4. 108o & 5o Νηπιαγωγεία Αθήνας 1.970.000,00 
 Συνολικός Προϋπολογισμός 6.550.500,00€ 
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05.01.02 Πίνακες ενταγμένων έργων [ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ - INTEREG] υποδομών υγείας 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 Πρόγραμμα Έργα  Προϋπολογισμός Απορροφήσεις 

μέχρι 31.12.2013 
Απορροφήσεις 

2014 [ά εξάμηνο] 

α ΕΣΠΑ Αττικής 8 23.328.866,60€ 10.529.073,54€ 1.492.167,50€ 

β ΕΠΠΕΡΑΑ  1 4.685.873,28€ 0,00€ 0,00€ 

γ ΕΣΠΑ Κ, Μακεδονίας  5   52.596.120,30€ 1.001.931,72€ 732.206,52€ 

δ ΕΣΠΑ Ηπείρου 1 9.316.773,48€ 8.144.013,46€ 70.726,83€ 

ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 1 3.900.000,00€ 625.275,18€ 397.089,12€ 

στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 4 71.557.030,18€ 3.028.873,27€ 1.007.408,99€ 

ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου  2 13.530.630,40€ 1.312.857,38€ 1.120.050,69€ 

η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων  4 48.560.759,20€ 11.808.174,96€ 4.085.909,79€ 

θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας  3 24.442.236,20€ 15.148.139,50€ 4.079.312,20€ 

ι ΕΣΠΑ Δυτ. Μακεδονίας 1 10.617.343,00€ 0,00€ 248.000,00€ 

ια ΕΣΠΑ Β. Αιγαίου 2 29.934.768,05€ 6.571.267,78€ 1.154.586,09€ 

ιβ ΕΣΠΑ Ν. Αιγαίου 2 8.582.409,28€ 0,00€ 0,00€ 

ιγ ΕΣΠΑ Κρήτης 1 1.990.540,98€ 109.926,00€ 1.845.154,98€ 

ιδ INTEREG 1 15.512.361,00€ 9.100.000,00€ 0,00€ 

 Σύνολο Έργων 36 318.555.711,95€ 67.379.532,79€ 16.232.612,71€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Επεμβάσεις  -  ανακατασκευή  Κτιριακών και  Η/Μ  εγκαταστάσεων  του  
κτιρίου  1  και  3  στο Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 
Άγιος Σάββας» [MIS: 385847]. 

1.980.000,00€ 

2. Μετεγκατάσταση  θωρακοχειρουργικού τμήματος, ανάπτυξη 
καρδιοχειρουργικού τμήματος  και μετεγκατάσταση  μονάδας  κυστικής  
ίνωσης  στο Γ. Ν. «Σισμανόγλειο» [MIS: 371374]. 

1.241.250,00€ 

3. Α]Αναβάθμιση και ανάπτυξη κέντρου μαστού και αναδιαρρύθμιση - επέκταση 
ακτινολογικού τμήματος στο Γ.Ν. μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου» 
[MIS: 377362]. 
Β] Εγκατάσταση τμήματος προγεννητικού ελέγχου και εξωσωματικής 
γονιμοποίησης στον 1ο   όροφο του νέου κτιρίου του Γ.Ν. μαιευτηρίου 
Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου» [MIS: 377362]. 

 
 

       1.520.000,00€ 

4. Αναδιαρρύθμιση – ανακαίνιση χώρων β’ ορόφου κεντρικού κτιρίου, για την 
εγκατάσταση  καρδιολογικού τμήματος, αιμοδυναμικής μονάδας και  
εργαστηρίων κόπωσης και υπερήχων στο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
[MIS:373624]. 

1.595.000,00€ 

5. Συμπλήρωση & επέκταση του Ψ.Τ. τμήματος ενηλίκων & δημιουργία Ψ.Τ. 
τμήματος εφήβων – κατασκευή συνδετήριου διαδρόμου στο Γ.Ν. 
«Σισμανόγλειο» [MIS: 277524]. 

1.062.616,58€ 

6. Πολυδύναμο κέντρο ψυχικής υγείας [Κ.Ψ.Υ. - Νοσοκομείο ημέρας - κέντρο 
ημέρας] του Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» στο δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής» [MIS: 
277525]. 

3.900.000,00€ 
 

7. Αποκατάσταση κτιρίου Οφθαλμιατρείου Αθηνών από το σεισμό της 
07.09.1999 [MIS: 373404]. 

6.830.000,00€ 

8. Ανέγερση νέου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κυθήρων [MIS: 277107]. 5.200.00,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 23.328.866,60€ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 
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1. Ενεργειακή  θωράκιση  και  αναβάθμιση,  έργα  αξιοποίησης και 
εξοικονόμησης  ενέργειας  στο  αντικαρκινικό  ογκολογικό  Νοσοκομείο  
Αθηνών  ''Άγιος Σάββας'' [MIS: 339838]. 

4.685.873,28€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 4.685.873,28€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Παρεμβάσεις – Βελτιώσεις της γαστρεντερολογικής πτέρυγας του Γ.Ν. 
Θεσσαλονίκης Γ.   Παπανικολάου [MIS: 296249]. 

1.073.064,30€ 

2. Επέκταση  - αναδιαρρύθμιση  Γενικού  Νοσοκομείου  Βέροιας, προμήθεια  και  
εγκατάσταση  ιατρικού Εξοπλισμού [MIS: 376975]. 

20.094.011,00€ 

3. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. 
Χαλκιδικής [MIS: 339529]. 

1.868.665,00€ 

4. Μελέτη , Κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων - διοίκησης - κεντρικής 
αποστείρωσης και πλυντηρίων, ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας 
χειρουργείων και Προμήθεια - Εγκατάσταση ιατρικού Εξοπλισμού στο Π.Γ 
Ν.Θεσσαλονίκης ''ΑΧΕΠΑ'' [MIS: 380275]. 

26.145.380,00€ 

5. Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστήματος Ποζιτρονικής Αξονικής Τομογραφίας 
PET-CT και διαμόρφωση χώρου υποδοχής του στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

3.415.000,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 52.596.120,30€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 
1. Ολοκληρωμένος ψυχιατρικός τομέας του Γ.Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο” – 

Συμπλήρωση του Ψ.Τ. ενηλίκων, κατασκευή ψυχιατρικού τμήματος παίδων 
και εφήβων και ανακατασκευή παλαιάς πτέρυγας Γ.Ν. Βόλου για την 
δημιουργία Β’ παθολογικής κλινικής και μονάδας μεσογειακής αναιμίας [MIS: 
357320]. 

3.900,000,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 3.900,000,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Μελέτη - Κατασκευή και Εξοπλισμός Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου 
Λεχαινών Ηλείας  [MIS: 339992]. 

2.206.727,27€ 
 

2. Ανέγερση Νέου Γ.Ν Αγρινίου 46.099.667,72€ 

3. Αναβάθμιση  Κεντρικού  Κτιρίου  Γενικού  Νοσοκομείου  Πατρών  "Ο Αγιος 
Ανδρέας"  και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού  και  λοιπού  
εξοπλισμού. [MIS:350816]. 

20.739.217,00€ 

4. Κατασκευή νέας πτέρυγας Τ.Ε.Π Χειρουργείων και Μ.Ε.Θ του Γ.Ν Πατρών 'Αγ. 
Ανδρέας'  [MIS:277219]. 

2.511.418,19€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 71.557.030,18€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Προσθήκη  ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων και ολοκληρωμένου Ψ.Τ. 
παίδων/εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης ¨Η 

10.000.000,00€ 
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Ευαγγελίστρια [MIS: 355529].  

2. Προσθήκη  ολοκληρωμένου Ψ.Τ. στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους [MIS: 
279371]. 

3.530.630,40€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 13.530.630,40€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης 
Ζακύνθου [MIS: 35554] 

3.567.000,00€ 

2. Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – 
εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας [MIS: 341209]. 

36.000.000,00€ 

3. Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και προμήθεια – 
εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ. Ν.  Ζακύνθου 
[MIS: 295479]. 

8.643.719,59€ 

4. Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών του  
Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας  [MIS: 352508]. 
 

350.000,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 48.560.759,20€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Επέκταση- Αναδιαρρύθμιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας [MIS:215634].      2.723.523,58€ 

2. Μελέτη - Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γ.Ν Χαλκίδας [MIS: 349657].    71.420.012,60€  
[50.000.000,00€ 
μη επιλέξιμα ]              

3. Προμήθεια Εξοπλισμού Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου 
[MIS:355553]. 

       298.700,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 24.442.236,20€ 

 

ΕΣΠΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Αναδιαρρυθμίσεις – επεκτάσεις και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και 
ξενοδοχειακού  εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης 
¨Βοστάνειο¨[MIS: 364917]. 

18.000.000,00€ 
 

2. Κατασκευή νέου κτιρίου, εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Υποδομής και 
προμήθεια εξοπλισμού   Γ.Ν Χίου "Σκυλίτσειο" [MIS: 217085]. 

11.934.768,05€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 29.934.768,05€ 

 

ΕΣΠΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Μελέτη- Κατασκευή - Εξοπλισμός του Γ.Ν Καρπάθου [MIS:441204] 6.500.000,00€ 

2. Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Γ.Ν. 
Σύρου[ΜΙΣ:21679] 

2.082.409,28€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 8.582.409,28€ 
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INTEREG 
ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Επέκταση- Αναδιαρρύθμιση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών 15.512.361,00€ 
 Συνολικός Προϋπολογισμός 15.512.361,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού 
εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου[MIS: 337426] 

1.990.540,98€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 1.990.540,98€ 

 

ΕΣΠΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Κατασκευή Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης 
των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων. 
Προμήθεια εγκατάσταση Ξενοδοχειακού εξοπλισμού [MIS: 277531]. 

9.316.773,48€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 9.316.773,48€ 

 

ΕΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Προσθήκη  πτέρυγας  κατ’  επέκταση  του  υπάρχοντος  κτιρίου   και   
προμήθεια  – εγκατάσταση  Ιατρικού  και  Ξενοδοχειακού  Εξοπλισμού  
του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πτολεμαΐδας  ¨Μποδοσάκειο¨[MIS: 383620]. 

10.617.343,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός    10.617.343,00€ 
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05.02 Πίνακες έργων υπό ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ 
 
05.02.01 Πίνακες έργων εκπαιδευτικών υποδομών υπό ένταξη  

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

  Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός 

α ΕΣΠΑ Αττικής 4 2.095.843.23€ 

β ΕΠΠΕΡΑΑ 3 36.014.655,76€ 

γ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου 2 9.755.000,00€ 

δ ΕΣΠΑ Δήμου Αθηναίων 1 2.450.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 10 50.315.498,99€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

 Έργο  Προϋπολογισμός 

1. 17o Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, Δήμου Αιγάλεω, με τη μέθοδο της 
προκατασκευής 

950.000,00€ 

2. 31o Νηπιαγωγείο Περιστερίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής 560.000,00€ 

3. 1ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 281.819,23 

4. 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης 304.024,00 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 2.095.843.23€ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

 Έργο  Προϋπολογισμός 

1. Πράσινα δώματα 775.753,76€ 

2. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων  [37 σχολικών μονάδων]          32.531.400,00€ 

3. Ενεργειακή αναβάθμιση των: 1ο ΔημΣχ Ηλιούπολης, 3ο ΔημΣχ Ηλιούπολης, 9ο 
ΔημΣχ Χανίων και 10ο ΔημΣχ Χανίων 

2.707.502,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 36.014.655,76€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Προσθήκη κατ' επέκταση Κλειστού Γυμναστηρίου, ΑΠΧ, Βιβλιοθήκης, 
αίθουσας Φυσικής-Χημείας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κυπαρισσίας 

4.925.000,00 € 

2. Προσθήκη ΑΠΧ, διώροφης πτέρυγας και ανακατασκευή WC στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο και το 1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου 

4.830.000,00 € 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 9.755.000,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στο 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2.450.000,00 € 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 2.450.000,00€ 
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05.02.02 Πίνακες έργων υποδομών υγείας υπό ένταξη  

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

  Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός 

α ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης 1 66.805.282,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ  66.805.282,00€ 

 

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 

 Έργο Προϋπολογισμός 

1. Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής 66.805.282,00€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός 66.805.282,00€ 
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 05.03 Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων | Projects Information System 
 
Αναφορά Προόδου Έργων ΚτΥπ ΑΕ | Αναλυτικός Πίνακας Προόδου 
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Καρτέλα με Γενικές Πληροφορίες & Απόκτηση γης  
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και της γεωγραφικής περιοχής του έργου, τη διαδικασία 
απόκτησης γης, το φορέα υλοποίησης και τη χρηματοδότηση του έργου.  
 

 
 
αντικείμενο 
 
τοποθεσία 
 
 
 
απόκτηση γης 
 
 
 
υλοποίηση & 
χρηματοδότηση 
 
 
 
 
Καρτέλα με πληροφορίες για τη μελέτη και τον προϋπολογισμό του έργου 
Λεπτομέρειες σχετικά με τις φάσεις της μελέτης [προμελέτη, οριστική μελέτη, πολεοδομική άδεια] 
και την επιφάνεια του έργου. Βασικές ημερομηνίες του έργου και οικονομικά στοιχεία.  
 

  
 
 

 
μελέτη  
 
 
 
 
 
χρονοδιάγραμμα 
& προϋπολογισμός 
 
 
ανάδοχος & 
επίβλεψη ΚτΥπ ΑΕ  
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Καρτέλα προόδου  
Αναλυτική περιγραφή της προόδου και των προβλημάτων/εκκρεμοτήτων του έργου.  
 

 
 

 
 
πρόοδος 
εργασιών 
 
 
προβλήματα 
 
 
ενέργειες 
 
 
γενική 
πρόοδος  
 
 
 
 
Καρτέλα με χρονοδιάγραμμα έργου 
Παρουσιάζονται οι βασικές ημερομηνίες/milestones του έργου. Με πράσινο σημειώνονται οι 
δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί, ενώ με κόκκινο οι δραστηριότητες οι οποίες 
παρουσιάζουν καθυστέρηση.   
 
 
 
 
 
βασικές 
ημερομηνίες 
 
σύνταξη 
αναφοράς 
 
 
επιπλέον 
σχόλια  
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Καρτέλα GIS 
Παρουσιάζεται το περίγραμμα του οικοπέδου του έργου ή της σχολικής μονάδας. Για τις νέες 
εγγραφές έχει αναπτυχθεί εργαλείο αυτόματης γεωκωδικοποίησης βάσει της αναγραφόμενης 
διεύθυνσης του έργου. 
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05.07 Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών | Geographic Information System 
 
Εφαρμογή open-source GIS 
[λογισμικό 3 επιπέδων, 
περιβάλλον χρήστη: java σε 
browser, application server: 
Geoserver & Apache webserver, 
data server: Postgres SQL] με 
έμφαση στην παρακολούθηση 
έργων και τη χαρτογραφική 
απόδοση των κτιρίων των 
σχολικών μονάδων. Απεικόνιση 
και επεξεργασία των θέσεων των 
έργων και των σχολείων σε 
λειτουργία, με πολύγωνα που 
αντιστοιχούν στο περίγραμμα του 
οικοπέδου του έργου ή του 
σχολικού κτιρίου και χρωματική 
απόδοση ανάλογα με τη φάση του 
έργου ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
του κτιρίου.  
 
Τα δυο συστήματα [παρακολούθησης έργων και γεωγραφικών πληροφοριών] είναι 
διασυνδεδεμένα ως προς τις βάσεις δεδομένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον χρήστη, με δυνατότητα 
αμφίδρομης μετάβασης και αναζήτησης πληροφοριών με περιγραφικά ή γεωγραφικά κριτήρια. 

 


