
Πέτρος Σουρέτης Σε πείσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο CEΟ 
της κατασκευαστικής Intrakat κλείνει επικερδή deals και αυξάνει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας, 
συνεχίζοντας τις επενδύσεις και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε Ελλάδα και εξωτερικό
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Μεγάλα 
έργα με την 
υπογραφή  
του ομίλουΑ ν υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος έχει κτυ-

πηθεί περισσότερο από την πολυετή 
κρίση που πλήττει την ελληνική οικονο-
μία, είναι ο κλάδος των κατασκευών. 
Αυτός είναι ο κανόνας. Ομως υπάρ-

χουν και εξαιρέσεις. Ο Ομιλος Intrakat έχει κατα-
φέρει να διατηρήσει μια σταθερά υγιή οικονομική 
και επενδυτική πορεία κόντρα στην κρίση. 

Σθεναρά, λοιπόν, ο Ομιλος Intrakat, στο «τι-
μόνι» του οποίου βρίσκεται ο Πέτρος Σουρέτης, 
φιγουράρει όχι μόνο στη λίστα των μεγαλύτερων 
κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας, αλλά, 
διασφαλίζοντας την προοπτική του μέλλοντος, 
συνεχίζει τις επενδύσεις και επεκτείνει τις δρα-
στηριότητες σε Ελλάδα και εξωτερικό, υλοποιώ-
ντας σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας, πέρα 
από τον παραδοσιακό κατασκευαστικό τομέα, 
κυρίως στους τομείς των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τηλεπικοι-
νωνιών, διαχείρισης ακινήτων και περιβαλλοντι-
κών έργων.  Και όλα αυτά, όπως μας εξομολογεί-
ται, χάρη στο υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυνα-
μικού, στην ευέλικτη εταιρική δομή, στον χαμηλό 
δανεισμό και την υψηλή τεχνογνωσία στην καινο-
τομία του Ομίλου Intracom Holdings και του ι-
δρυτή της Σωκράτη Κόκκαλη. Αποτέλεσμα, ο ό-
μιλος, παρ’ όλες τις δυσκολίες, να καταφέρει στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους να περιορίσει τις απώ-
λειες και να διατηρήσει τη σταθερότητα στα οι-
κονομικά του μεγέθη, με τον κ. Σουρέτη, διευθύ-
νοντα σύμβουλο του ομίλου, να εκτιμά πως είναι 
σε θέση να επιτύχει σε σημαντικό βαθμό τους 
στόχους που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρονιά, 
σε επίπεδο τόσο πωλήσεων όσο και αποτελεσμά-
των. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο πρώτο εξάμηνο 
του τρέχοντος έτους το συνολικό ανεκτέλεστο του 
Ομίλου Intrakat ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ, πλέον 
65 εκατ. ευρώ νέα έργα για τα οποία αναμένεται να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους. 

Διεθνείς συνέργειες
Την ίδια ώρα, εντατικές και με σταθερά βήματα είναι οι προσπάθει-
ες για επέκταση της δραστηριότητάς του στο εξωτερικό, πέραν της 
υπάρχουσας δραστηριότητας σε Ρουμανία, Πολωνία και πρόσφατα 
στην Αλβανία, όπου ανέλαβε την κατασκευή του παραλιακού με-
τώπου του Αυλώνα, προϋπολογισμού 8,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 
όπως αποκαλύπτει στην «Ε» ο κ. Σουρέτης, ευρύτερο στόχο αποτε-
λεί η εδραίωση διεθνών συνεργασιών και η ανάληψη έργων σε Ιράκ 
και κεντρική Αφρική, γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν ανα-
πτυξιακές προοπτικές. 

Ο επικεφαλής της Intrakat είναι σίγουρος: «Εάν υπάρχει ένας 
κλάδος που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη, αυτός είναι ο κατα-
σκευαστικός. Η πολιτεία θα έπρεπε να στηρίξει αυτή την κομβική 
δραστηριότητα και να βρει όλα εκείνα τα εργαλεία και τις πρωτοβου-
λίες που θα προάγουν αυτήν τη σημαντική εγχώρια βιομηχανία στο 

εξωτερικό. Οπως ακριβώς κάνουν και οι 
πολιτισμένες ανεπτυγμένες χώρες» λέει 
χαρακτηριστικά.

Κρατική ολιγωρία
Οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα έχουν δημι-

ουργήσει καθυστερήσεις στις κυβερνητικές 
αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης απορ-

ριμμάτων. Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Απορριμμάτων -ΕΣΔΑ (Ιούνιος 2015) ουσιαστικά 

προσπαθεί να αναστείλει τα ώριμα έργα Σύ-
μπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) επεξεργασίας απορριμμάτων, έ-
ναντι ανεδαφικών στόχων (περί διαλογής 
στην πηγή), οι οποίοι δεν είναι εφικτοί 
χρονικά και τεχνικά στην Ελλάδα, αλλά 

και σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, όπως ση-
μειώνει ο κ. Σουρέτης. Επιπλέον, ο νέος 
ΕΣΔΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν βασί-
στηκε σε κάποια τεχνοοικονομική μελέ-
τη που να περιγράφει και να αξιολογεί 
νέες εναλλακτικές προτάσεις που θα υ-
ποκαταστήσουν αυτές των ώριμων έρ-
γων ΣΔΙΤ. Αντίθετα με τις κοινές πρακτι-
κές, ακολουθεί τον δρόμο της ασάφειας, 
χωρίς κοστολογημένες προτάσεις για 
τους υπεραισιόδοξους στόχους που θέ-
τει, με την ανάπτυξη μικρών, αποκεντρω-
μένων, ανεξέλεγκτων, μη βιώσιμων 
μονάδων, παρουσιάζοντας μια παγκό-
σμια πρωτοτυπία η οποία έγκειται στην 
απουσία βιομηχανικής επεξεργασίας 
απορριμμάτων. Συνεπώς, προκύπτει το 
εύλογο ερώτημα αναφορικά με το κατά 
πόσο ο νέος ΕΣΔΑ εξυπηρετεί τεχνοοικο-
νομικά ή περιβαλλοντικά το δημόσιο 

συμφέρον, καθώς για ακόμα μία φορά 
στον τομέα της διαχείρισης απορριμμά-
των η Ελλάδα παραμένει πίσω από τους 
τελευταίους της Ε.Ε. με την πλήρη εξάρ-

τησή της από τους ΧΥΤΑ. 

 Η Intrakat έχει 
εισέλθει δυναμικά 
και στα συγχρημα-
τοδοτούμενα έργα 
Σύμπραξης Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα. 
Μεταξύ άλλων, 
συμμετέχει στην κατα-
σκευή, τη χρηματοδό-
τηση και τη λειτουργία 
των έργων «Διαχείριση 
Ολοκληρωμένου 
Συστήματος 
Πληροφορικής 
Επιβατών και Στόλου 
ΟΑΣΑ» και «Δίκτυο 
Ευρυζωνικών 
Υποδομών στην 
Ελληνική Επικράτεια», 
προϋπολογισμού 
48,2 εκατ. και 60 εκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα. 
Παράλληλα, συμμε-
τέχει στην ανάδοχο 
κοινοπραξία για τις 
μονάδες επεξεργασίας 
απορριμμάτων Σερρών 
και Ηπείρου, προϋπο-
λογισμού 39,2 εκατ. 
και 49,6 εκατ. ευρώ, 
αντίστοιχα. 

 της Αλεξανδρας Γκιτση 
gkitsi@ependisinews.gr

  Ο κ. ΣΟυρΕτηΣ είναι πρόεδρος και του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστι-
κής Ακίνητης Περιουσίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αξιοποίηση η οποία μέχρι στιγ-
μής έχει μείνει στα χαρτιά, και αυτό γιατί απαιτείται η συνεργασία της πολιτείας, που 
μέχρι στιγμής καθυστερεί. Οπως σημειώνει, η εκκλησία ήταν πάντα εύκολος στόχος 
για μικροπολιτική και επικοινωνιακά τρικ αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης 
από διάφορες πολιτικές ηγεσίες, με αποτέλεσμα η τακτική αυτή να έχει απαξιώσει με-
γάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας, γεμίζοντάς την αδικαιολόγητα βάρη και 
προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, η εκκλησία διαθέτει ακίνητη περιουσία που μπορεί, με 
την ειλικρινή συνεργασία του κράτους, να αξιοποιηθεί, να φέρει ανάπτυξη και ανταπο-
δοτικούς πόρους για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στηρίζοντας το προνοιακό και 
φιλανθρωπικό έργο της. η πολιτική ηγεσία πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και 
να στηρίξει αυτό το κομβικό κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας, όταν, μάλιστα, στο 
τιμόνι της εκκλησίας βρίσκεται ένας φωτισμένος ηγέτης. 
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