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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
από την ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΠΑΚ για

Καταγράψαμε και επεξεργαστήκαμε όλες τις ενδιαφέρουσες προτάσεις
που έγιναν στην επιτυχημένη ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατασκευών
(ΣΕΠΑΚ) και τις παραθέτουμε στη συνέχεια.

Α. Προτάσεις για την άμεση επανεκκίνηση των κατασκευών
• Η πολιτεία πρέπει να τολμήσει να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να
μειωθεί δραστικά η υπερφορολόγηση των ακινήτων. Η υπερφορολόγηση
αυτή έχει, κυριολεκτικά, νεκρώσει ένα κλάδο που θα μπορούσε να προσφέρει
με τις δράσεις του πολλαπλάσια δημόσια έσοδα και θέσεις εργασίας από ό,τι
σήμερα. Ιδιαίτερα ο ΦΠΑ των κατασκευών και της αγοράς των ακινήτων, από
το 2006 που εφαρμόστηκε, προκάλεσε μεγάλες ζημίες στον κλάδο. Ο ΦΠΑ
πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στο 13% και να εναρμονιστεί με τα διεθνή
δεδομένα.
• Πρέπει να απλουστευθούν τόσο η νομοθεσία, όσο και ευρύτερα όλες οι
διαδικασίες που αφορούν στις κατασκευές και να καταργηθεί η αφόρητη
σήμερα γραφειοκρατία που αποτρέπει κάθε επένδυση στο χώρο των
κατασκευών και οδηγεί στη διαφθορά. Πρέπει οι επενδυτές, οι μελετητές και
οι κατασκευαστές των έργων τόσο να αισθανθούν, όσο και να είναι επιτέλους
πράγματι ελεύθεροι να ασχολούνται με την ουσία της δουλειάς τους και όχι με
ανούσιες, χρονοβόρες και κοινωνικά διαβρωτικές διαδικασίες.
• Τα ακίνητα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως πράγματι είναι, ως επενδυτικά
προϊόντα με δυνατότητες οικονομικής απόδοσης, που θα προσφέρουν
ασφάλεια στους Έλληνες και σε ξένους επενδυτές, όπως συμβαίνει διεθνώς. Η
απαξίωση των ακινήτων βλάπτει εξίσου τόσο τον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο
τομέα της οικονομίας. Ιδιαίτερα κίνητρα αγοραπωλησίας, μεταβίβασης και
ενοικίασης των ακινήτων είναι αναγκαία σήμερα για την εκ νέου ενεργοποίηση
του κλάδου και την έναρξη εισροής εσόδων στα κρατικά ταμεία, που θα
ενισχύσουν το κλίμα οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
• Πέραν των επί μέρους μέτρων είναι αναγκαίο να αναζητηθούν άμεσα νέες
ιδέες και γενικότερες στρατηγικές από την πλευρά της πολιτείας, που θα
έχουν άμεσα αποτελέσματα στην επανεκκίνηση του κλάδου και, κατ’
επέκταση, στην οικονομία της χώρας. Πρέπει, για παράδειγμα, με σύμπραξη
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να αντιμετωπιστεί το Αιγαίο ως περιοχή
παγκόσμιας τουριστικής και αθλητικής ναυσιπλοΐας, κατασκευάζοντας ένα
σωστά μελετημένο δίκτυο μαρίνων για σκάφη από όλο τον κόσμο και
διοργανώνοντας παράλληλα σημαντικούς διεθνείς αγώνες γι' αυτά και
διευκολύνοντας την οικιστική ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Πρέπει να
αναζητηθούν και να προωθηθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού με στόχο τη
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου σε περιοχές υψηλών δυνατοτήτων αλλά
μικρής απόδοσης. Πρέπει ακόμη να σχεδιαστεί ένα γενικότερο πρόγραμμα

ανάπτυξης δεύτερης κατοικίας σε οργανωμένους οικισμούς για πολίτες και
άλλων χωρών και πολλές άλλες νέες ιδέες.

Β. Προτάσεις για την υποστήριξη της ποιότητας των κατακευών
• Πρέπει να οργανωθεί ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο κατασκευής για τα
δημόσια και τα ιδιωτικά έργα. Είναι αναγκαίο να απαιτούνται στα δημόσια και
τα ιδιωτικά έργα οι ίδιες προδιαγραφές υλικών και παράλληλα να θεσπιστούν
και να ισχύουν διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου της κατασκευής και στις
δύο κατηγορίες έργων.
• Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης, ώστε σύντομα να απαιτείται η
εξειδίκευση μελετητών και κατασκευαστών, όχι μόνο στα δημόσια αλλά και
στα ιδιωτικά έργα και να δημιουργηθεί μητρώο μελετητών και κατασκευαστών
με διαρκές σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του παραγόμενου έργου τους.
• Τα παραπάνω πρέπει να γίνουν όχι με αύξηση, αλλά με μείωση της σχετικής
γραφειοκρατίας, με απλοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης των μελετών του
δημοσίου, με προβολή γνησίως, και όχι μόνο κατ’ όνομα, διαγωνιστικών
διαδικασιών επιλογής μελετητών και με ουσιώδη ενίσχυση του ρόλου του
επιβλέποντος μηχανικού σε όλα τα έργα.

Γ. Προτάσεις για την υγιή ανάπτυξη των κατασκευών, παράλληλα με
την εφαρμογή των προηγούμενων προτάσεων
• Κατ’ αρχήν είναι ανάγκη να καλλιεργηθεί και να προβληθεί η νοοτροπία ότι
όλοι οι τομείς της βιομηχανίας των κατασκευών έχουν κοινά συμφέροντα. Μ'
αυτή την έννοια, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα του κλάδου
των κατασκευών, που δεν θα εμπλέκεται με επί μέρους συμφέροντα, των επί
μέρους κλάδων και άλλων φορέων, αλλά θα τους εκπροσωπεί συνολικά σε
ότι αφορά στα γενικότερα συμφέροντά τους για την ανάπτυξη και τη βελτίωση
της ποιότητας των κατασκευών στην Ελλάδα.
• Να δημιουργηθεί Γενική Γραμματεία Κατασκευών στο ΥΠΕΚΑ ως μοχλός της
ανάπτυξης και της προστασίας των συμφερόντων του κλάδου, που θα είναι σε
διαρκή συνεργασία με αυτόν τον ενιαίο φορέα. Άλλωστε, η σύνδεση της πολιτείας
και της επιχειρηματικότητας, τόσο στον κλάδο των κατασκευών, όσο και
γενικότερα, είναι σήμερα αναγκαία συνθήκη για την προστασία, την εξωστρέφεια
και την προβολή της εγχώριας παραγωγής στο διεθνές περιβάλλον. 
• Να δημιουργηθούν κίνητρα και ιδιαίτερες διευκολύνσεις για την σύμπραξη
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μικρά και μεγάλα έργα. 

Πιστεύουμε ότι θα κρίνετε αυτές τις προτάσεις που καταγράφηκαν
και θα προωθήσετε τις καλύτερες από αυτές προς κάθε κατεύθυνση.
Ίσως έτσι βοηθήσουμε όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας με τον τρόπο
του, στην επανεκκίνηση των κατασκευών και στη βελτίωση των
συνθηκών της δουλειάς μας.

Γενική άποψη της αίθουσας και του πάνελ των ομιλητών.
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