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Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2016 
 

1o Συνέδριο Κατασκευών 

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ » 

ΕΒΕΑ 
 

Συµµετοχή Προέδρου ΣΑΤΕ, κ. Ζαχαρία Αθουσάκη στην 1η Ενότητα : 
 

«O ρόλος των φορέων του κλάδου και των σχετικών υπουργείων στην αναστροφή 

της κρίσης και στον εκσυγχρονισµό των κατασκευών». 
 
 
Αγαπητοί Σύνεδροι, 
 
Σας ευχαριστώ πολύ εκ µέρους του ΣΑΤΕ για την πρόσκληση να συµµετάσχουµε στο πολύ 

ενδιαφέρον 1ο Συνέδριο που ο ΣΕΠΑΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει, εκδήλωση 

που θα περιµέναµε να οργανώνει σχετικός κρατικός φορέας.  

Από όποια πλευρά και εάν εξεταστεί, η συνεισφορά της κατασκευαστικής βιοµηχανίας στις 

κοινωνίες και οικονοµίες της ανθρωπότητας είναι διαχρονικά αυξηµένης σηµαντικότητας 

έναντι άλλων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτό γίνεται περισσότερο φανερό στις 

περιόδους αύξησης του προϊόντος και ανάπτυξης των οικονοµιών, όπως σε παρελθούσες 

περιόδους, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται ως χαρακτηριστικό και σήµερα, κατά τον όγδοο 

χρόνο ύφεσης στην Ελλάδα. Άποψή µας είναι οτι εάν αυτό το χαρακτηριστικό είχε γίνει 

αρκούντως αντιληπτό από τους ασκούντες την οικονοµική πολιτική, δεν θα είχαµε 

καταγράψει το θλιβερό ρεκόρ της συνεχόµενης συρρίκνωσης της οικονοµίας.  

Ο Σύνδεσµός µας φροντίζει, στο  µέτρο που του αναλογεί και του επιτρέπεται κάθε φορά, να 

εξορθολογίζεται διαρκώς το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής δηµοσίων έργων αλλά και τα 

φορολογικά θέµατα που άπτονται του κλάδου. ∆εν είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά, όταν ο 

Σύνδεσµός µας έχει θέσει τα ζητήµατα της διαφάνειας στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων 

έργων και του φορολογικού εξορθολογισµού στον πυρήνα των διεκδικήσεών του.  

Πεποίθησή µας είναι ότι ένας υγιής, διαφανής και παραγωγικός κλάδος παραγωγής δηµοσίων 

έργων συντελεί θετικά τόσο στην συνολική οικονοµία µε τη συµβολή του κατασκευαστικού 

προϊόντος στο συνολικό ΑΕΠ και  την αντίστοιχη θετική συµβολή στην απασχόληση ενώ 

παράλληλα συντελεί στην ανάπτυξη υγιών εξωστρεφών και ανταγωνιστικών τεχνικών 

εταιρειών, που φυσικά και αποτελεί στόχο του ΣΑΤΕ.  

Ο Σύνδεσµός µας σε όλα τα έτη της παρουσίας του, που πλέον έχουν ξεπεράσει τον µισό 

αιώνα, έχει καταφέρει να αρθρώνει υπεύθυνο και – πιστεύουµε – εποικοδοµητικό ρόλο σε 

όλες τις περιπτώσεις, που καλείται, επίσηµα ή ανεπίσηµα, να συµβάλει µε τις απόψεις του. 

Ήδη από οκταετίας ο Σύνδεσµός µας ζητά την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στοιχείων 

και των στατιστικών δεδοµένων των έργων, από το στάδιο του προγραµµατισµού του έργου 

έως την µελέτη, την δηµοπράτηση, την εκτέλεση και την παραλαβή, ούτως ώστε όλα τα 

στοιχεία να τίθενται σε δηµοσιότητα και να είναι προσβάσιµα από τον κάθε πολίτη της 

χώρας. Από αυτά τα δεδοµένα όλοι θα µπορούσαµε να εξάγουµε τα συµπεράσµατά µας.  

Η θέση του ΣΑΤΕ, ότι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η Χώρα και ο Κλάδος, ο 
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Τεχνικός κόσµος της Χώρας και ειδικά ο εργοληπτικός κόσµος µπορεί να συµβάλει στην 

παραγωγική ανασυγκρότηση, την απασχόληση και την βιώσιµη ανάπτυξη, είναι µία θέση που 

θεωρώ ότι ενστερνίζονται και όλος ο Τεχνικός Κόσµος της Χώρας και κατά την άποψή µου 

θα πρέπει να είµαστε αλληλέγγυοι σε αυτήν την προσπάθεια. 

Ο Τεχνικός Κόσµος στη Χώρα µας, ένα δυναµικό κοµµάτι του παραγωγικού ιστού, που 

πρόσφερε επί σειρά ετών υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης στη Χώρα, βιώνει τα τελευταία 

χρόνια εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες. Συνθήκες που, πλέον, οδηγούν, µε µαθηµατική 

ακρίβεια, στον αφανισµό πολλών επιχειρήσεων - ιδίως ατοµικών, αλλά και µικρών και 

µεσαίων εταιρειών - άρα συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στην οποία, κάποια στιγµή, θα 

χρειαστεί να στηριχθεί η ανάπτυξη. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι πολλά και σύνθετα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ 

σ’ αυτά, καθώς όλοι τα γνωρίζετε. 

Εκείνο που οφείλω να επισηµάνω είναι ότι τα προβλήµατα αφορούν όλους - και αυτό το 

όλους το τονίζω - κατά συνέπεια όλοι µαζί θα πρέπει να σταθούµε αντίκρυ τους και να τα 

αντιµετωπίσουµε. 

Με δεδοµένα: 

α) το τεράστιο έλλειµµα υποδοµών στην Χώρα, σχεδόν σε όλους τους τοµείς [εθνικό οδικό 
δίκτυο – δευτερεύον δίκτυο, υποδοµές σε λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικό δίκτυο, 
υποδοµές σε έργα προστασίας περιβάλλοντος (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί, 
διαχείριση στερεών αποβλήτων), υποδοµές γεωργίας, ενέργειας, παιδείας και υγείας], 

β) τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που ήδη 
υφίστανται, 

γ) τον µεγάλο πολλαπλασιαστή δηµοσίων επενδύσεων έργων υποδοµής και την ταχύτατη 
διασπορά των χρηµάτων σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, 

είναι εµφανής και απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η αναγκαιότητα ταχύτατης προώθησης 
δηµοσίων έργων αλλά µε τρόπο στοχευµένο και αποτελεσµατικό.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΑΤΕ, έχει προ πολλού προτείνει την δηµιουργία ενός Εθνικού 
Συµβουλίου Στρατηγικής Κατασκευών, ως βασική προϋπόθεση για την πλήρη και άριστη 
εκµετάλλευση των διατιθέµενων πόρων σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα. 

Το προτεινόµενο Συµβούλιο θα αποτελεί γνωµοδοτικό-εισηγητικό όργανο της Πολιτείας για 
θέµατα που αφορούν στην χάραξη µακροχρόνιας στρατηγικής για την εγχώρια 
κατασκευαστική βιοµηχανία και την πολιτική γύρω από αυτήν.   

Η πρόταση υπαγορεύεται από την ανάγκη ύπαρξης ενός µόνιµου συµβουλευτικού 
κυβερνητικού και κλαδικού οργάνου, το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε τα 
τεκταινόµενα σε όλους τους τοµείς των κατασκευών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα 
µελετά τα φαινόµενα, τις δράσεις και τις εξελίξεις στους τοµείς αυτούς, θα συνάγει τα 
αναγκαία συµπεράσµατα και θα θέτει αυτά στη διάθεση της Πολιτείας υπό µορφή  
προτάσεων, µεθόδων και µέτρων πρακτικής εφαρµογής στους δυναµικούς και κρίσιµους 
τοµείς των κατασκευών.  

Το Εθνικό Συµβούλιο θα διαµορφώσει συνθήκες ισχυροποίησης όλης της εγχώριας 
κατασκευαστικής βιοµηχανίας µε στόχο την συστηµατική και αυξανόµενη εξωστρέφειά της. 

 

Σας ευχαριστώ. 


