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Διαπιστώσεις 
   Ο τοµέας των κατασκευών, που 
περιλαµβάνει την ιδιωτική οικοδοµική 
δραστηριότητα και τα δηµόσια έργα 
υποδοµής, παρουσιάζει σηµαντική πτώση 
τα τελευταία χρόνια. Είναι µια 
πραγµατικότητα, την οποία βιώνουµε 
εµείς οι Έλληνες µηχανικοί, αλλά και όλοι 
οι υπόλοιποι παράγοντες που συµµετέχουν 
στην οικοδοµική και κατασκευαστική 
δραστηριότητα. 



Οικοδοµική Δραστηριότητα 



Οικοδοµική Δραστηριότητα 



Οικοδοµική Δραστηριότητα 
Ποσοστιαία µεταβολή τιµών ακινήτων, 2008-2013  



Κατασκευές - ΑΕΠ 



Κατασκευές - ΑΕΠ 

Οι Κατασκευές πυλώνας ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας την περίοδο 2000-2008  

 
•  6,3% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2008 (µέγιστο 

µερίδιο 7,8% το 2006)   
•  9,2% για το σύνολο του ευρύτερου τοµέα 

(εξόρυξη, µεταποίηση, εµπόριο, υπηρεσίες) 
•   1,6% το µερίδιο του κλάδου το 2013 (3,1 δισ. €)  



Κατασκευές - Απασχόληση 



Κατασκευές - Απασχόληση 

Σηµαντική συνεισφορά στην απασχόληση  
 

•  Στο 8,1% της συνολικής απασχόλησης ο κλάδος 
κατασκευών το 2000-2008  

•  ή στο 12,2% η ευρύτερη αλυσίδα αξίας (εξόρυξη, 
µεταποίηση, εµπόριο, υπηρεσίες)  

•  Στο 4,7% το 2013 (161,5 χιλ. εργαζόµενοι το 
2013 έναντι 394 χιλ. το 2006)  
 



Κατασκευές - Ύφεση 
Βαθύτερη η ύφεση στον κλάδο σε σχέση µε το 

σύνολο της οικονοµίας  
•   Οι κατασκευές υποχώρησαν κατά -76,3% την 
περίοδο 2008-2013, έναντι -23,5% της πτώσης 
του ΑΕΠ  

•  Η απασχόληση στις κατασκευές υποχώρησε 
κατά – 59% 

•  Το 1/5 της µείωσης της απασχόλησης της 
συνολικής οικονοµίας µεταξύ 2008 - 2013 (-1 εκ. 
εργαζόµενοι) οφείλεται στην πτώση των 
Κατασκευών (-233 χιλ.)  



Κατασκευές - Ύφεση 



Κατασκευές - Ύφεση 
Επενδύσεις σε κατασκευές στην Ελλάδα   

 
•  Σηµαντικό τµήµα των συνολικών επενδύσεων της οικονοµίας αφορά 
επενδύσεις σε κατασκευές (60% το 2000-2008, αλλά υποχωρεί µετά 
το 2009).  

•  Στα 2,2 δισεκ. € οι επενδύσεις σε νέες κατοικίες το 2014, από 24,6 
δισεκ. € το 2007  

•  Οι επενδύσεις σε νέες κατοικίες αντιστοιχούν στο 24% των 
συνολικών επενδύσεων την περίοδο 2009-2014, έναντι περίπου 
40% την περίοδο 2000-2008  

•  Η µεγαλύτερη κάµψη σε επενδύσεις κατοικιών στην Ελλάδα µεταξύ 
άλλων κρατών  

•  Την περίοδο 2008-2013 η µείωση των επενδύσεων σε κατοικίες 
στερούσε από το ΑΕΠ περίπου 1,4 ποσοστιαίες µονάδες κατά 
µέσο όρο  



Παράγοντες µείωσης 
οικοδοµικής δραστηριότητας  

Ø υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και 
δηµογραφικά δεδοµένα 

 Στο 73,2% η ιδιοκατοίκηση το 2011, αµετάβλητη σε σχέση µε το 
2001. 

Ø ιστορικά υψηλό απόθεµα περίπου 88.000 
αδιάθετων ακινήτων  

 



Παράγοντες µείωσης 
οικοδοµικής δραστηριότητας 

Ø δυσµενής οικονοµική συγκυρία 
 Μείωση ρευστότητας, δανείων, αβεβαιότητα, µείωση ζήτησης 

κατοικιών και επενδύσεων  
Ø οι αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξης και η 
συρρίκνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας 
 Μείωση ανάγκης για ακίνητα επιχειρηµατικού προσανατολισµού 
(γραφεία, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες τουρισµός κλπ.) 



Παράγοντες µείωσης 
οικοδοµικής δραστηριότητας 

Ø η σηµαντική συµβολή της αξίας της γης 
στο κόστος των ακινήτων 

Ø η απουσία ελέγχων στο στάδιο της 
κατασκευής  
 Μη εφαρµογή µελετών, υπερβάσεις, πολυνοµία, διαφθορά, 
συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού 

Ø η υπερβολική φορολογία των ακινήτων  



Μείωση ΠΔΕ 



Προοπτικές 
   Η διέξοδος από την κρίση και από τα 
προβλήµατα που τη δηµιούργησαν µπορεί 
να στηριχθεί, κατά την άποψή µας, µε 
πολιτικές που εµπεριέχονται στον όρο 

  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 



Αναβάθµιση του  παραγόµενου 
προϊόντος 

ü Δηµιουργία κατοικιών που να ικανοποιούν τις 
σηµερινές και τις αυριανές ανάγκες των 
οικογενειών  
 Δηµογραφικά δεδοµένα, τρόπος ζωής, αναβαθµισµένες περιοχές 

ü Η επαναφορά της νοµιµότητας σε όλο το φάσµα 
της παραγωγής των ακινήτων  
 Απλοποίηση, σταθεροποίηση, κωδικοποίηση, εκσυγχρονισµός 
νοµοθεσίας.  

ü Εκσυγχρονισµός των προδιαγραφών για την 
παραγωγή των ιδιωτικών έργων  
 Ολοκλήρωση ΠΕΤΕΠ και συνεχής επικαιροποίηση των ΕΤΕΠ. 
Εφαρµογή σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα 



Αναβάθµιση του  παραγόµενου 
προϊόντος 

ü Αναβάθµιση ανθρώπινου δυναµικού 
 Δηµιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. 

Ανάπτυξη µεσαίων επαγγελµάτων (εργοδηγοί).  
ü Ουσιαστικός έλεγχος των ακινήτων σε 
όλες τις φάσεις της κατασκευής 
 Ιδιαίτερη έµφαση στις εγκαταστάσεις 

ü Συνυπολογισµός στο αρχικό κόστος και 
του κόστους συντήρησης και λειτουργίας 
  

 

 
 
 
 



Αναβάθµιση υπάρχοντος 
δοµικού πλούτου 



Αναβάθµιση υπάρχοντος 
δοµικού πλούτου 

•  Οι συνολικές κατοικίες στην ελληνική επικράτεια 
το 2011 ήταν 6,4 εκ., από τις οποίες το 
µεγαλύτερο τµήµα (1,4 εκ. κτήρια) κτίστηκε στη 
δεκαετία του ‘70.  

•  Στη δεκαετία του 2000 κτίστηκαν 986 χιλ. κτήρια, 
περίπου όσα και τις προηγούµενες δεκαετίες του 
’80 και ’90.  

•  Η µεγάλη πλειονότητα των κτισµάτων (περίπου 
το 55%) έχει ηλικία άνω των 30 ετών (έχουν 
κτιστεί πριν από το 1981)  

•  Στον αντίποδα το 7% κτίστηκε µετά το 2006, 
δηλαδή είχε ηλικία περίπου 5 ετών το 2011.  



Αναβάθµιση υπάρχοντος 
δοµικού πλούτου 

•  το ποσοστό των κτηρίων χωρίς µόνωση 
έχει µειωθεί σε 9% για τα κτήρια που 
κτίστηκαν µετά το 2001 (7,8% για τα 
κτήρια µετά το 2006) 

•  τα 2/3 των κτηρίων που κτίστηκαν πριν το 
1981 και το 41,5% των κτηρίων που 
κτίστηκαν µεταξύ 1981 και 1990 δεν είχαν 
κανένα είδος µόνωσης.  



Αναβάθµιση υπάρχοντος 
δοµικού πλούτου 

ü Καταγραφή όλου του δοµηµένου 
περιβάλλοντος και δηµιουργία ταυτότητας 
όλων των κατασκευαστών  
 Συµµετοχή στην αξία του ακινήτου 

ü Πολιτικές προώθησης της ενεργειακής 
αναβάθµισης των κτιρίων  



Οικονοµικά Κίνητρα  
•  Ειδικό πρόγραµµα επιδοτήσεων και εγγυήσεων 
χρηµατοδότησης για πρώτη κατοικία µε κριτήρια 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά, ιδίως για νέα 
ζευγάρια και τους οικονοµικά ασθενέστερους. 

•  Φορολογικές εκπτώσεις για οικοδοµικές 
παρεµβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας των 
οικοδοµών (αντισεισµική προστασία, 
εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, 
κλπ) και ενεργειακή αναβάθµιση. 

•  Επιδοτήσεις στους οικονοµικά ασθενέστερους 
για παρεµβάσεις της προηγούµενης 
παραγράφου. 

 



Οικονοµικά Κίνητρα 

ü Επανεξέταση της φορολογικής πολιτικής για τα 
ακίνητα 

ü Νέα πολιτική γης, η οποία στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού να 
δίνει λύση στις υπαρκτές ανάγκες των πολιτών 

ü Προγράµµατα βελτίωσης του αστικού χώρου 
  Πεζοδροµήσεις, επέκταση πρασίνου, στάθµευση, αντικατάσταση 
κτηρίων, κατεδαφίσεις 



Οικονοµικά Κίνητρα 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  
•  Εξοχική κατοικία: κατασκευή οργανωµένων 
τουριστικών καταλυµάτων και κατοικιών, µε τις 
απαραίτητες υποδοµές.  

•  Ξενοδοχειακές µονάδες: αναβάθµιση και 
επέκταση σύγχρονων ξενοδοχειακών µονάδων   

•  Ενίσχυση του προγράµµατος της χρυσής βίζας 
για την προσέλκυση κεφαλαίων για την αγορά 
κατοικιών 



Ανάπτυξη 

  Οι δράσεις οφείλουν να συµβάλλουν 
στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας, 
ο οποίος στον τοµέα των κατασκευών 
και των συνδεόµενων κλάδων της 
οικονοµίας είναι ικανός να καλύψει 
τις ανάγκες που υπάρχουν και θα 
δηµιουργηθούν. 





Συµπέρασµα 
    Η κρίση στον κατασκευαστικό τοµέα είναι 
παρούσα και εύκολα αντιληπτή από όλους. Αν δε 
διερευνήσουµε έγκαιρα τις βαθύτερες αιτίες που 
µας οδήγησαν σε αυτήν, ο χρονικός ορίζοντας 
της ανάκαµψης δεν είναι ορατός. Στο χέρι µας 
είναι, συντελεστές της παραγωγής και πολιτεία, 
να αντιµετωπίσουµε την κρίση σαν ευκαιρία 
εφαρµογής πολιτικών, οι οποίες όχι µόνο θα 
ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις αλλά θα 
διευκολύνουν τη δηµιουργία συνθηκών 
µακροχρόνιας ανάκαµψης και βιωσιµότητας του 
κλάδου.  



 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…. 
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