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Συνεργασία Εµιρατινής εταιρείας Arabtec µε Ελληνική ΤΕΡΝΑ 

 

   

Κοινοπρακτικό σχήµα της εµιρατινής κατασκευαστική εταιρείας Arabtec µε έδρα το Dubai και 

της ελληνικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ανέλαβε το έργο κατασκευής του νοσοκοµείου «Aldara 

Hospital and Medical Center» στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, συνολικού προϋπολογισµού 107,7 

εκατ. δολ. ΗΠΑ.  

 

Το εν λόγω έργο συµπεριλαµβάνει δύο ιατρικά κέντρα σε έκταση 107.000τ.µ. και αποτελεί, 

σύµφωνα µε τον εγχώριο και διεθνή τύπο, ένα εκ των σηµαντικοτέρων έργων υποδοµής στο 

Ριάντ, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί στις αρχές του έτους 2015.  

 

Σηµειώνουµε ότι η Arabtec αποτελεί µία εκ των µεγαλυτέρων κατασκευαστικών εταιρειών στα 

ΗΑΕ, µε πλήθος έργων τόσο στη χώρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή (Κατάρ, Ιορδανία κ.λπ.). 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τον Ιανουάριο 2013 η Arabtec, µεταξύ άλλων, ανέλαβε και την 

κατασκευή του µουσείου Λούβρου στη νήσο Saadiyat στο Εµιράτο του Abu Dhabi. Παρά την 

υφιστάµενη δυναµική παρουσία της εν λόγω εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο της Μέσης 

Ανατολής, αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στο νέο αυτό έργο που ανέλαβε σε συνεργασία µε την 

ΤΕΡΝΑ στο Ριάντ, καθώς αποτελεί το πρώτο της έργο στον τοµέα της υγείας.  

 

Η Ελληνική εταιρεία πρόκειται να συµβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου καθώς 

διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και την αντίστοιχη εµπειρία σε νοσοκοµειακά έργα. Η 

ΤΕΡΝΑ κατασκεύασε πρόσφατα το νοσοκοµείο Danat Al Emarat στο Εµιράτο Abu Dhabi, ενώ 

την τελευταία διετία η παρουσία της στα ΗΑΕ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, δύο σηµαντικά και 

πρωτοποριακά για τη χώρα βιοµηχανικά έργα στο Εµιράτο της Sharjah που αφορούν µονάδες 

ανακύκλωσης υλικών (Material Recycling Facilities και Tyres Recycling Facilities), καθώς 

επίσης και το ξενοδοχείο Park Rotana στο Abu Dhabi.  

 

Θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι στον κατασκευαστικό τοµέα τόσο στα ΗΑΕ όσο και στις 

γειτονικές χώρες παρατηρείται ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισµός, καθώς σχεδόν το σύνολο των 

µεγαλύτερων κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών διεθνώς, µε ορµητήριο τις θυγατρικές 

τους στα ΗΑΕ, διεκδικούν την ανάληψη έργων στην περιοχή. Ωστόσο, οι ελληνικές εταιρείες 

έχουν  τοποθετηθεί επιτυχώς στην αγορά της Μέσης Ανατολής, χάρις την τεχνογνωσία τους και 

το άρτια καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, κυρίως ελληνικής καταγωγής, όπως συχνά 

σχολιάζεται τόσο από κρατικούς αξιωµατούχους των ΗΑΕ όσο και από στελέχη του κλάδου των 

κατασκευών.  
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