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Σε µεγάλες τουριστικές αναπτύξεις σχεδιάζει να επενδύσει η κατασκευαστική εταιρeία
Intrakat, η οποία παράλληλα προωθεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους
τοµείς της διαχείρισης απορριµµάτων και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές. Μάλιστα, όπως τονίζει στη συνέντευξή του στο Capital.gr ο διευθύνων
σύµβουλος της εισηγµένης Πέτρος Σουρέτης, οι νέες αυτές επενδύσεις θα γίνουν σε
συνεργασία µε εξειδικευµένους οίκους του εξωτερικού. Σηµειώνεται πως ο όµιλος της
Intracom, µέλος του οποίου αποτελεί ως γνωστόν η Intrakat, έχει συνάψει στρατηγική
συνεργασία µε το ρωσικό κολοσσό Sistema που µέσω της θυγατρικής Sistema Hals
δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της αξιοποίησης ακινήτων. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Σουρέτης
ανακοινώνει τη συµφωνία της Intrakat µε την εταιρεία Λεβέντη για την αξιοποίηση του οµώνυµου γνωστού
τουριστικού συγκροτήµατος στον Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς επίσης και την πρόθεση της επιχείρησης να
διεισδύσει σταδιακά στην αγορά της Πολωνίας.
Συνέντευξη στον Φάνη Γαβρινιώτη
- Κύριε Σουρέτη, τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστικοί όµιλοι, εκτός του βασικού αντικειµένου
τους, αναπτύσσουν δραστηριότητες και σε νέους τοµείς. Ποιες είναι οι επιδιώξεις της Intrakat
όσον αφορά την επέκταση σε καινούργιους τοµείς;
Αρχικά θα ήθελα να υπογραµµίσω πως η Intrakat, εκτός της βασικής κατασκευαστικής της δραστηριότητας
σε κλασσικά οικοδοµικά και έργα υποδοµής, διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εξειδίκευσής της σε
έργα τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, ευρυζωνικών δικτύων, µεταλλικών κατασκευών και φυσικού αερίου.
Φυσικά, το ενδιαφέρον µας στρέφεται και σε νέους τοµείς που εµφανίζουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Ήδη, συµµετέχουµε στην κοινοπραξία Μωρέας που έχει αναλάβει το έργο παραχώρησης Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαµάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη, ενώ παράλληλα προωθούµε τόσο τη συµµετοχή µας σε άλλα
αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα όσο και την επέκταση των εργασιών µας στους τοµείς του real estate, των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και της διαχείρισης απορριµµάτων.
Ειδικότερα, στο χώρο του real estate ενδιαφερόµαστε έντονα για την υλοποίηση projects που αφορούν
τουριστικές αναπτύξεις. Στόχος της Intrakat είναι σε πρώτο στάδιο και σε συνεργασία µε ισχυρούς οίκους του
εξωτερικού να αναπτύξουµε µεγάλα τουριστικά συγκροτήµατα, όπως ξενοδοχειακές µονάδες, παραθεριστικές
κατοικίες κ.ά. Όσον αφορά τον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων, στόχος της δραστηριοποίησης της
Intrakat αποτελεί η επεξεργασία – διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων και ειδικότερα η ενεργειακή
αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων - waste to energy. Τα έργα αυτά, τα οποία θα ξεκινήσουν να
υλοποιούνται µε την ολοκλήρωση των απαραίτητων νοµοθετικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών
ρυθµίσεων, θα γίνουν επίσης σε συνεργασία µε στρατηγικό εταίρο.
- Ο όµιλος Intracom Holdings έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία µε τον ρωσικό οίκο Sistema.
Θα µπορούσε να επεκταθεί η συνεργασία αυτή και στο χώρο των τουριστικών αναπτύξεων, όπου
ο οίκος Sistema δραστηριοποιείται µε επιτυχία εδώ και χρόνια;
∆εν θα ήθελα να επεκταθούµε περισσότερο σ’ αυτό το θέµα, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Ωστόσο,
αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για επέκταση στο τουριστικό real estate, η Intrakat έχει
συνάψει µια κατ’ αρχήν συµφωνία µε την εταιρεία Λεβέντη για την αξιοποίηση του συγκροτήµατος Λεβέντη
που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στο παλαιό τµήµα της εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας.
Το σχέδιο αξιοποίησης των δύο ακινήτων Λεβέντη που βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόµου, προβλέπει τη
σταδιακή µετατροπή του παραθαλάσσιου κτιρίου σε συγκρότηµα εξοχικών κατοικιών και τον εκσυγχρονισµό
του ξενοδοχείου που υπάρχει στην απέναντι πλευρά. Το project θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε την εταιρεία
Λεβέντη.
- Σας ενδιαφέρουν παράλληλα και τα έργα Συµπράξεων ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα, τα γνωστά
Σ∆ΙΤ;
Ασφαλώς και µας ενδιαφέρουν, ιδίως εκείνα τα έργα που απαιτούν εξειδίκευση, όπως είναι για παράδειγµα η
ανάπτυξη νοσοκοµειακών υποδοµών. Πρόθεσή µας είναι να συµµετάσχουµε στους διαγωνισµούς που θα

προκηρύξει εντός του 2008 η ∆ΕΠΑΝΟΜ για τρεις νοσοκοµειακές µονάδες και ειδικότερα για τη µελέτη,
κατασκευή, χρηµατοδότηση και διαχείριση του Νοσοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης, του Ογκολογικού
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης και του Γενικού Νοσοκοµείου Πρέβεζας. Μάλιστα, τα εν λόγω έργα Σ∆ΙΤ
σκοπεύουµε να τα διεκδικήσουµε σε συνεργασία µε οίκο του εξωτερικού που ειδικεύεται σε ανάλογες
υποδοµές.
- Η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό αποτελεί στρατηγική επιλογή της διοίκησης. Εκτός των
χωρών όπου ήδη η Intrakat έχει παρουσία, σχεδιάζεται να επεκταθείτε και σε νέες αγορές;
Καταρχήν θα ήθελα να υπογραµµίσω πως το µυστικό της επιτυχούς παρουσίας µιας ελληνικής
κατασκευαστικής εταιρείας στο εξωτερικό είναι η εξαγωγή τεχνογνωσίας. Ο ανταγωνισµός µε τις τοπικές
τεχνικές εταιρείες σε τοµείς όπου αυτές ήδη δραστηριοποιούνται, δεν αφήνει περιθώρια για µια επιτυχηµένη
πορεία. Η Intrakat επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου
ανάπτυξης που έχει ως επίκεντρο την εξαγωγή τεχνογνωσίας.
Έτσι, στη Ρουµανία και τη Συρία δραστηριοποιούµαστε κυρίως σε έργα τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Το ίδιο
σκοπεύουµε να πράξουµε και στην περίπτωση της Πολωνίας. Ειδικά στη συγκεκριµένη χώρα, µας ενδιαφέρει
και ο τοµέας του real estate λόγω της ταχείας ανάπτυξης που εµφανίζει εκεί. Επιδίωξή µας είναι αρχικά να
αναλάβουµε κάποιο σηµαντικό έργο στην Πολωνία και κατόπιν να εισέλθουµε στην τοπική αγορά ακινήτων µε
µια δική µας επένδυση.
- Σε περίπου ένα χρόνο θα γίνει επανάκριση των εργοληπτικών πτυχίων. Θα διατηρήσετε το
πτυχίο που διαθέτετε ή µήπως θα επιδιώξετε να το αναβαθµίσετε;
Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα και την άποψη που επικρατεί αυτή τη στιγµή, η Intrakat θα διατηρήσει το
πτυχίο της 6ης τάξης που διαθέτει. Μη ξεχνάτε άλλωστε πως περισσότερες από τις µισές εταιρείες που είχαν
αποκτήσει το 2002 το πτυχίο 7ης τάξης, σήµερα δεν υπάρχουν.
- Εδώ και καιρό φηµολογείται το ενδεχόµενο στενότερης συνεργασίας, ακόµη και µετοχικής, µε
τον όµιλο της Siemens. Πόσο κοντά βρίσκεστε σε µια τέτοια συµφωνία;
Η συνεργασία µας µε τη Siemens είναι δεδοµένη και αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση έργων υποδοµής.
Είναι σηµαντικής σηµασίας για εµάς η συνέχιση αυτής της συνεργασίας στο ήδη διαµορφωµένο πλαίσιο. Αν
όµως στο µέλλον θα πάρει και κάποια άλλη µορφή, είναι κάτι που δεν µπορώ να προδιαγράψω αυτή τη
στιγµή.
- Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόµενο της συγκέντρωσης του κλάδου σε λίγους
οµίλους. Πως εκτιµά η ιδιοκτησία της επιχείρησης ότι θα εξελιχθεί το µέλλον του κλάδου υπό το
πρίσµα αυτό;
Η Intrakat διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες τεχνικές εταιρείες στο γεγονός ότι ο πρόεδρός της Σωκράτης
Κόκκαλης δεν προέρχεται από την «κοινότητα των εργολάβων». Εποµένως, αντιλαµβάνεται µε διαφορετικό
τρόπο τις εξελίξεις όσον αφορά το µέλλον του κλάδου. Θεωρεί, λοιπόν, πως καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών, πέραν της συνέπειας και της µεγέθυνσης
µέσω συγχωνεύσεων, διαδραµατίζει κυρίως η εξειδίκευση και η επέκταση σε καινοτόµους τοµείς που σταδιακά
αυξάνουν την υπεραξία της. Βάσει αυτής ακριβώς της φιλοσοφίας κινείται στον κλάδο η Intrakat.
- Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα της Intrakat;
Χωρίς καµία αµφιβολία, η δύναµη µιας εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Στην Intrakat
απασχολούνται σήµερα περίπου 600 εργαζόµενοι, νέα και ικανότατα στελέχη που µε τις γνώσεις και τις
δυνατότητές τους µπορούν να εγγυηθούν την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Ένα επιπλέον
πλεονέκτηµα της Intrakat αποτελεί η σαφής στρατηγική της και η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε τοµείς
όπως είναι η εκτέλεση τηλεπικοινωνιακών έργων, υποδοµών ευρυζωνικών δικτύων, σύνθετων µεταλλικών
κατασκευών, αλλά και έργων που αφορούν την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου.
- Αν και περιορισµένο σε σχέση µε το περυσινό εννεάµηνο, η Intrakat εµφάνισε και φέτος
αρνητικό αποτέλεσµα µετά από φόρους σε ενοποιηµένη βάση. Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τα
βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου στο σύνολο της τρέχουσας χρήσης;
Παρά το αρνητικό αποτέλεσµα που καταγράφηκε στο εννεάµηνο, στο σύνολό της η χρήση του 2007 θα είναι
κερδοφόρος. Έτσι, µπορώ να πω ότι οι ζηµιές που εµφανίσθηκαν στο εννεάµηνο ήταν ένα παροδικό
φαινόµενο. Επιπλέον, αναµένουµε πως ο κύκλος εργασιών του οµίλου θα διαµορφωθεί φέτος πέραν των 120
εκατ. ευρώ. Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω πως αυτή τη στιγµή η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
ύψους 260 εκατ. ευρώ, ποσό που αυξάνεται σταδιακά εξαιτίας της προσθήκης νέων συµβάσεων.
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