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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ
(   Προτάσεις για την τόνωση των κατασκευών)  

Η  οικονομική  κρίση  που  πλήττει  τη  χώρα,  έχει  δραματικές  επιπτώσεις  στον 
κατασκευαστικό  κλάδο.  Η  οικοδομή  εμφανίζει  μεγάλη  ύφεση  εδώ  και  αρκετό  καιρό, 
γεγονός  αναμενόμενο  αφού  ως  γνωστό  σε  εποχές  οικονομικής  κρίσης  η  οικοδομική 
δραστηριότητα  εμφανίζει  φαινόμενα  χρονικής  προπορείας  και  αντίστοιχα  χρονικής 
υστέρησης, δηλ. η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας αρχίζει πριν από την εκδήλωση 
της οικονομικής κρίσης και η σταδιακή ανάκαμψη της αρκετά αργότερα από την έναρξη 
της ανάκαμψης της συνολικής οικονομίας. 

Σύμφωνα  με  πρόσφατα  στοιχεία  από  τον  Ιανουάριο  έως  τον  Οκτώβριο  του  2009 
παρατηρήθηκε πτώση κατά 15,6 % στον αριθμό των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 
κατά 25,5% στην επιφάνεια και 26,9% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη  περίοδο 
του 2008.Συγχρόνως καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων των ακινήτων κατά 48% και 
προβλέπεται περαιτέρω μείωση μέσα στο 2010.

Η  κρίση  στον  οικοδομικό  κλάδο  είναι  βαθιά,  συμπεριλαμβανόμενης  επίσης  της 
βιομηχανίας  δομικών υλικών (που αντιμετωπίζει  πτώση τζίρου και  εξαγωγών),  παίρνει 
μεγάλες  διαστάσεις,  προαναγγέλλει  ανυπολόγιστες  επιπτώσεις  στην  απασχόληση  και 
κινδυνεύει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα που ψήφισε η Κυβέρνηση προσφάτως και αφορούν 
την υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με σύγχρονη απόσυρση του αφορολόγητου 
και με εικοσαετή αναδρομικότητα, μη λαμβάνοντας υπόψη της την οικονομική δυσπραγία 
καθώς και  το μεγάλο βαθμό κτήσης ακινήτων από τις Ελληνικές οικογένειες,  οξύνει  το 
πρόβλημα της ανεργίας.

Σε  περιόδους  οικονομικής  κρίσης  έχει  σημασία  ο  τρόπος  που  επιλέγεται  από  την 
εκάστοτε κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίση. 

Η πολιτική άντλησης περισσοτέρων εσόδων μέσω φορολογίας από την αγορά, χωρίς 
ουσιαστική προσπάθεια περικοπής των σπαταλών-εξόδων, δεν οδηγεί πουθενά. 

Έμφαση  πρέπει  να  δοθεί  στην  τόνωση  της  οικονομίας  μέσω  προγραμμάτων 
επενδύσεων  με  παράλληλη  εξοικονόμηση  πόρων  μέσω  περικοπής  μη  παραγωγικών 
δαπανών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα δηλ. με περικοπή σπαταλών (μέθοδος «New 
Deal»).  

Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα από την Πολιτεία θα δημιουργήσουν επιπρόσθετα 
προβλήματα  με  έντονες  κοινωνικές  διαστάσεις  σε  όλα  τα  κοινωνικά  στρώματα  και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις στον οικοδομικό - κατασκευαστικό τομέα

Η  οικοδομή  και  γενικά  ο  κλάδος  των  κατασκευών  είναι  ο  κινητήριος  μοχλός  της 
Ελληνικής  οικονομίας.  Η κατασκευαστική  δραστηριότητα  διαχειρίζεται  από 12-16% της 
απασχόλησης (άρα και της στήριξης των Ασφαλιστικών Ταμείων), το 15-20% του Α.Ε.Π. 
και  με  την  πτώση της  οικοδομής και  τα  φορολογικά μέτρα  που πάρθηκαν  πλήττονται 
περισσότερα από 100 επαγγέλματα και περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι.



Ο τομέας της οικοδομής και των κατασκευών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από 
την Πολιτεία. 

Απαιτείται  άμεση  λήψη  δραστικών  μέτρων που  θα  τονώσουν  τον  κλάδο,  θα 
βοηθήσουν  την  ανάκαμψη  της  οικονομίας  και  θα  δημιουργήσουν  τις  προοπτικές 
ανάπτυξης της χώρας.

Προτείνομε :
- ανάκληση της επιβολής αναδρομικής φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.
- επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς φορολόγησης του συνόλου της ακίνητης 

περιουσίας με πολύ χαμηλό συντελεστή.
- στήριξη  με  οικονομικά κίνητρα της  αντισεισμικής  ικανότητας  και  της  ενεργειακής 

αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών στα 
νέα κτίρια.

- προώθηση των επί εικοσαετίας καθυστερούμενων εντάξεων περιοχών στα σχέδια 
πόλεων της χώρας καθώς και εντάξεις νέων περιοχών που θα οδηγήσουν και σε 
μείωση των τιμών γης.

- επίλυση του προβλήματος των ημιυπαιθρίων χώρων, που είναι μια πολεοδομική 
παράβαση αλλά έχει μια σημαντική ιδιορρυθμία σε σχέση με άλλες παραβάσεις.

- ενίσχυση και  διευκόλυνση της χορήγησης στεγαστικών δανείων,  τα οποία έχουν 
δραματικά μειωθεί, με ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων.

- απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών.
- απλοποίηση και σταθερότητα της Νομοθεσίας σε βάθος χρόνου.
- θεσμοθέτηση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε. με σκοπό την ποιότητα των παραγομένων έργων και 

την εξυγίανση του κατασκευαστικού κλάδου.
- αναμόρφωση  του  προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  με  ενίσχυση  των 

κονδυλίων για την Περιφέρεια και της κατασκευής περισσότερων έργων μικρότερης 
κλίμακας.

- προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
- προώθηση  κινήτρων  για  επενδύσεις  ιδιωτικών  έργων,  για  χρήση  ΑΠΕ  και  για 

Τουριστική Ανάπτυξη.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου
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