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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάραρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- (6) η παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομο

λόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστη

ριότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, 

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις 

βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
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σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμέ

νους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην 

αναπτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες 

Εργασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε 

αναλυτικές εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν 

χρήσιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 

- 9 -





Η Έκθεση αυτή αποτελεί προϊόν εργασίας της Ομάδας για 

τις Κατασκευές, που λειτούργησε στα πλαίσια κατάρτισης του 

Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 

1988-1992, από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1987. 

Η Ομάδα εργάστηκε όσο ήταν δυνατόν βάσει των όρων 

εντολής που περιλαμβάνονται στην αρχική απόφαση. Έλαβε 

επίσης υπόψη την πρόσφατη (1985) Έκθεση του κλάδου που 

εκπονήθηκε στα πλαίσια του προηγούμενου Πενταετούς Προγράμμα

τος 1983-1987. Επειδή θεωρήθηκε ότι η Έκθεση αυτή κάλυπτε 

επαρκώς αρκετά από τα υπό εξέταση θέματα και τα περιεχόμενα 

της εξακολουθούσαν να είναι σε γενικές γραμμές επίκαιρα, 

αποφασίστηκε, η νέα Έκθεση να αποτελέσει συμπλήρωμα της 

προηγούμενης. Έτσι, παρόλο που και στη νέα Έκθεση παρουσιά

ζονται τα νεότερα οικονομικά στοιχεία και επαναδιατυπώνονται 

ορισμένα μόνιμα προβλήματα του κλάδου με, ή χωρίς, μεγαλύτερη 

τεκμηρίωση, ώστε το κείμενο να έχει κάποια αυτοτέλεια, για 

τον αναγνώστη που έχει ειδικότερο ενδιαφέρον για τον κλάδο, η 

εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν 

επαρκεί για ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Είναι βέβαια ευνόητο 

ότι όπου τυχόν επισημαίνεται διάσταση απόψεων ανάμεσα στα δύο 

κείμενα, η νέα Έκθεση είναι εκείνη που αντιπροσωπεύει τις 

απόψεις της Ομάδας. Ετη νέα αυτή Έκθεση εξετάζονται κυρίως 

τα νέα θέματα που συνδέονται με γεγονότα των τελευταίων ετών, 

όπως η επιβολή του ΦΠΑ, η αποκτηθείσα εμπειρία από το μικρό 

ακόμη διάστημα εφαρμογής του Νόμου 1418/1984 και οι διαγραφό

μενες προοπτικές από την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς το 
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1992, καθώς και από την ενδεχόμενη απελευθέρωση του διεθνούς 

εμπορίου υπηρεσιών. Τα δύο τελευταία θέματα δεν εξετάστηκαν 

αναλυτικά από την Ομάδα Εργασίας· διατυπώθηκαν όμως ορισμένες 

εκτιμήσεις και εκτενέστερη ανάλυση τους έγινε από τη συντάκ

τρια της Έκθεσης, αφού είχε πια ολοκληρωθεί το έργο της 

Ομάδας. Οι αναλύσεις αυτές παρατίθενται ως Παραρτήματα στο 

τέλος του κειμένου. Ως τρίτο Παράρτημα, εξάλλου, για καλύτερη 

ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ), παρατίθεται απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Θ. 

Γεωργακόπουλου, καθηγητή ΑΣΟΕΕ, "Ο φόρος προστιθεμένης αξίας 

στην Ελλάδα", Αθήνα 1986, με τίτλο: "Φορολογητέες πράξεις στα 

ακίνητα" (Κεφάλαιο τέταρτο, παρ. 5). 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΕΙΜΩΝΙΤΗ-ΤΕΡΡΟΒΙΤΗ 
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ΕΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ t-

Με την αριά. 617/206/17.3.1987 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εάνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων, που συμπληρώθηκε από την αριά. 2254/323/ 

23.10.1987, συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια 

κατάρτισης του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινω

νικής Ανάπτυξης 1988-1992, για τη μελέτη του τομέα των Κατα

σκευών, η^οποία αποτελείται από τους πιο κάτω: 

1. Καλογερά Νικόλαο 

2. Δουνούκο Δημήτριο 

3. Θωμαϊοου Αυγερινή 

4. Νεβέσκαλο Νικόλα 

5. Παντελιά Σαράντη 

6. Παπαντωνίου Κυριάκο 

Καθηγητή ΕΜΠ, Πρόεδρο 

Πολιτικό Μηχανικό, Εμπειρο
γνώμονα TEE 

Αρχιτέκτονα-Οικονομολόγο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Πολιτικό Μηχανικό, 
Δημοσίων Έργων 
ΠΕΔΜΕΔΕ 

Εργολήπτη 

από την 

Μηχανικό της Ä6 Διεύθυνσης 
Κοστολόγησης της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Πολιτικό Μηχανικό της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Χειμωνίτη-Τερροβίτη Στέλλα Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΕΠΕ 

Συντάκτης της Έκθεσης ορίστηκε η Στέλλα Χειμωνίτη. 
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Έργο της Ομάδας Εργασίας άα είναι: 

1. Η ανάλυση των εξελίξεων στον κλάδο, με έμφαση στην 

πιο πρόσφατη περίοδο, θα συλλέγουν, θα αναλυαούν και 8α 

παρουσιαστούν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, με σκοπό την 

πληρέστερη δυνατή διάγνωση. 

2. Η ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με 

τις Βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις που δα ορίσει η κυβέρνη

ση, το κείμενο των οποίων θα δοθεί εγκαίρως στην Ομάδα. 

Επιδίωξη άα είναι η αξιολόγηση των προβλημάτων και οι διασυν

δέσεις τους με άλλα προβλήματα. 

3. Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης και 

αντιμετώπισης προβλημάτων, κααώς και των προοπτικών που 

διαγράφονται, με στόχο να φανούν οι κατευθύνσεις προς τις 

οποίες φαίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν λύσεις. 

4. Οι ιεραρχημένες προτάσεις για λύσεις σε θεσμικά 

και οργανωτικά θέματα, με εκτιμήσεις πιθανού κόστους και 

προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των κυριό

τερων από αυτές. 

5. Οι προτάσεις θα διαμορφωθούν στα πλαίσια των 

βασικών αναπτυξιακών επιδιώξεων για τον κλάδο και με βάση την 

όλη ανάλυση. 

6. Ειδικότερα για τον κλάδο των Κατασκευών, τόσο στο 

στάδιο της ανάλυσης όσο και κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διερεύνηση και αντιμε

τώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τις προοπτικές 

απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

1. Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και αδυναμίες 

των Κατασκευών 

1.1. Τα μακροοικονομικά μεγέαη 

Οι μεταβολές των τελευταίων ετών στα μακροοικονομικά 

μεγέαη του κλάδου των Κατασκευών δεν είναι σημαντικές. Ύ

στερα από τη συνεχή σταδιακή μείωση της δραστηριότητας μετά 

το 1979 και μέχρι και το 1982, παρατηρείται μια κατάσταση 

περίπου στάσιμη, με μικρές μεταβολές από χρόνο σε χρόνο και 

σε επίπεδο ανάλογο (σε σταθερές τιμές 1970) με εκείνο των 

ετών 1974-1975. Οι Πίνακες 1, 2 και 3 είναι ιδιαίτερα κατατο

πιστικοί για τα μακροοικονομικά μεγέθη γενικά και τη διάρ

θρωση τους. Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της τελευταίας Βετίας, για τον κλάδο, δεν 

είναι τόσο το απόλυτο υψος των μεγεθών του όσο η χαμηλή 

συμμετοχή τους στα αντίστοιχα συνολικά μεγέαη. 

Αναλυτικότερα ως προς την εξέλιξη των μεγεθών, παρατη

ρείται ότι μετά την πτωτική πορεία που ακολούθησαν το προϊόν 

και οι επενδύσεις του κλάδου μεταξύ των ετών 1980-1982, η 

κατάσταση έμεινε ουσιαστικά στάσιμη στην 4ετία 1982-1986. Στο 

διάστημα αυτό η συνολική ποσοστιαία μεταβολή που σημειώθηκε 
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στο μέγεθος του προϊόντος και των επενδύσεων ήταν αντίστοιχα 

-0,8% και -2,3%. 

Οι μικρές μεταβολές που παρατηρούνται από έτος σε έτος 

στην 4ετία δεν ακολουθούν την Ιδια κατεύθυνση, αλλά περίπου 

αλληλοαναιροόνται, επιβεβαιώνοντας τη στασιμότητα της συνολι

κής δραστηριότητας του κλάδου. Στο σημείο αυτό άα πρέπει να 

παρατηρηθεί ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος του προηγούμενου 

Πενταετούς Προγράμματος 1983-1987 για ανάκαμψη του κλάδου 

μέσω των δημόσιων έργων, πράγμα άλλωστε ιδιαίτερα δύσκολο 

λόγω των γενικότερων οικονομικών συνθηκών. Παρά τη σχετική 

αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, ειδικά στην 3ετία 1983-1985, 

δεν αναπληρώθηκε αρκετά η μεγάλη μείωση των ιδιωτικών.
 χ
Ηδη, 

το 1986 μειώθηκαν και οι δημόσιες επενδύσεις, η μείωση όμως 

αυτή συνέπεσε με αύξηση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηρι

ότητας στην κατοικία (βλέπε Πίνακα 3). 

Η απασχόληση στον κλάδο επίσης κυμάνθηκε σε χαμηλά 

επίπεδα τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε σχετικά, παρά τις 

προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας (επιδοτήσεις σε 

δήμους). Τα μεγέθη για την 5ετία δίνονται στον Πίνακα 4
1
. 

Η επιβολή του ΦΠΑ (που σχολιάζεται εκτενέστερα παρακά

τω), στα δημόσια έργα ειδικά, συντελεί στη μεταφορά πόρων από 

τους λογαριασμούς επενδύσεων (προϋπολογισμός επενδύσεων, 

παράλληλες επενδύσεις κλπ.) στον τακτικό προϋπολογισμό. Στα 

ιδιωτικά έργα, έστω και μετά την πλήρη εφαρμογή του, δεν 

είναι εξακριβωμένο πόσο θα αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου από 

την κατασκευαστική δραστηριότητα. 

1. Ετήσια έρευνα απασχόλησης της ΕΣΥΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΕ 4 

Απασχόληση στον κλάοο των Κατασκευών 

Αριθμός Ποσοστό (*) συμμετοχής του κλάδου 
απασχολουμένων στο σύνολο της απασχόλησης 

1981 292.600 8,3 

1982 294.900 8,4 

1983 275.800 7,8 

1984 254.200 7,2 

1985 242.600 6,8 

1986 235.134 6,5 

1.2. Η εξέλιξη των τιμών και οι αδυναμίες της προσφοράς και 

της ζήτησης του κλάδου 

Η άνοδος των τιμών του κλάδου συνεχίστηκε τα τελευταία 

χρόνια, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των μεγεθών του κλάδου 

σε τρέχουσες και σταθερές τιμές (Πίνακες 1 και 2). Δεν υπάρ

χουν αναλυτικά μεγέθη κατά κονδύλια κόστους και κατά κατηγο

ρία έργων (όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα 7 της Έκθεσης 

Κατασκευών στο Πενταετές 1983-1987) για λεπτομερέστερες 

συγκρίσεις. Από τους συνολικούς αποπληθωριστές, όμως, προκύ

πτει, ότι η άνοδος των τιμών στο σύνολο της δετίας, στις 

επενδύσεις και στο προϊόν του κλάδου, ήταν περίπου ίση με την 

αντίστοιχη άνοδο στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν του κλάδου, 

δηλαδή περίπου ίση με την αντίστοιχη άνοδο στο συνολικό 

ακαθάριστο προϊόν (ΑΕΠ). Η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να ξαφνιά-
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ζει. Äv συνδυαστεί μάλιστα με την παρατηρούμενη πιο υποτονική 

δραστηριότητα του κλάδου στο διάστημα αυτό, και μάλιστα κατά 

τρόπο διαρκή χωρίς ενδιάμεσες εξάρσεις, επιβεβαιώνει την 

άποψη που διατυπώθηκε και στο προηγούμενο Πενταετές για 

ανελαστικότητα της προσφοράς. Άλλωστε, η ανελαστικότητα αυτή 

παρατηρείται για γενικούς και ειδικούς λόγους και σε άλλους 

κλάδους της οικονομίας και σε άλλες χώρες. 'Οπως έχει ήδη 

αναφερθεί
1
, η αδυναμία αυτή του κλάδου είναι συνέπεια των 

συνθηκών παραγωγής αλλά τελικά επιτείνεται και από τον πληθω

ρισμό που επικρατεί στο σύνολο της οικονομίας, δεδομένου ότι 

μεγάλο μέρος του κόστους είναι το κόστος της εργασίας το 

οποίο αναγκαστικά ανεβαίνει λόγω της γενικής ανόδου των 

τιμών, όπως επίσης ανεβαίνει το κόστος των εισαγόμενων εισ

ροών (μηχανήματα, υλικά). Εξάλλου, η υποκατάσταση της εργα

σίας μέσω της εφαρμογής πιο εκσυγχρονισμένων και αυτοματοποι

ημένων μεθόδων παραγωγής προσκρούει - πέρα από τις ειδικότε

ρες συνθήκες διεξαγωγής της δραστηριότητας στη χώρα - και 

στην ανάγκη περιορισμού της ανεργίας, αλλά και στον τρόπο που 

ασκήθηκε η πολιτική για την καταπολέμηση της στον κλάδο τα 

τελευταία χρόνια. 

Από την πλευρά της ζήτησης πάλι, δηλαδή των διάφορων 

κατηγοριών επενδυτών του κλάδου, η άνοδος του κόστους και των 

τιμών, μέσα στο γενικό πληθωρισμό, περιορίζει σε σημαντικό 

βαθμό τη διάθεση των απαιτούμενων κεφαλαίων, όχι μόνο λόγω 

απόλυτου ύφους, αλλά και επειδή στους περισσότερους από 

1. Έκθεση "Κατασκευές" για το Πρόγραμμα 1983-1987, 
Κεφ. 1.5. 
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αυτούς (τους επενδυτές) δεν παρέχεται η δυνατότητα ανταποδο

τικών εισπράξεων έναντι του κεφαλαίου που επένδυσαν. Η αδυνα

μία αυτή ισχύει όχι μόνο για πολλούς από τους φορείς του 

Δημοσίου αλλά, σε σημαντικό βαθμό, και για τους ιδιώτες, 

εφόσον οι περισσότερες επενδύσεις αφορούν κατοικίες. 

Οι χαρακτηριστικές αυτές αδυναμίες - της προσφοράς 

μεν, να μειώσει το κόστος με αύξηση της παραγωγικότητας, της 

ζήτησης δε, να διαθέσει τα απαραίτητα κεφάαλαια - δημιουργούν 

στασιμότητα στον κλάδο. 

1.3. Οι διακλαδικές σχέσεις των Κατασκευών 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 δεν προκύπτει κάποια 

ουσιαστική διαφοροποίηση στη διακλαδική σύνθεση των κατα

σκευαστικών επενδύσεων, πέρα από την αναμενόμενη μείωση της 

συμμετοχής της κατοικίας. 

λ
Οσον αφορά στις σχετικές εισροές στον κλάδο, καθώς 

και στις κατά υποκλάδους ενδιάμεσες εισροές, δεν υπάρχουν 

νεότερα στοιχεία για μεταβολές στους τεχνολογικούς συντελε

στές του κλάδου. Πιθανόν όμως να αυξηθεί η επιβάρυνση του 

κλάδου από τους έμμεσους φόρους λόγω του ΦΠΑ. 

1.4. Η αγορά του κλάδου 

'Οπως είναι γνωστό, βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς 

του κλάδου στην Ελλάδα είναι: (α) το σχετικά μικρό μέγεθος 

τόσο στο σύνολο όσο και στα επιμέρους έργα, (6) η έλλειψη 

σταθερών και ποσοτικά αξιόλογων διεξόδων στο εξωτερικό, (γ) η 

γεωγραφική διασπορά των έργων, συνέπεια της ιδιομορφίας του 
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γεωγραφικού χώρου (πολλά μικρά νησιά, απομακρυσμένοι ορεινοί 

οικισμοί κλπ.). Ενώ το ζήτημα της γεωγραφικής διασποράς είναι 

ένα πρόβλημα φυσικό και αξεπέραστο, με την έννοια ότι επιβάλ

λει τη δαπάνη περισσότερων πόρων από όσους διαφορετικά δα 

απαιτούνταν για την ικανοποίηση των ίδιων αναγκών, το μικρό 

μέγεθος της αγοράς σχετίζεται όχι μόνο με τα φυσικά μεγέθη 

της χώρας (έκταση, πληαυσμός) αλλά και με το βαθμό ανάπτυξης 

της, κάτι βέβαι'α που μπορεί να μεταβληθεί. 

Οι εξελίξεις, ποσοτικές και ποιοτικές, στα έργα του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τα τελευταία χρόνια απλώς 

επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά της αγοράς στο σύνολο 

της. 

1.4.1. Τα έργα του ιδιωτικού τομέα 

Τα έργα του ιδιωτικού τομέα είναι σχεδόν αποκλειστικά 

κτιριακά και μειώθηκαν δραστικά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέ

ον, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των αδειών οικοδομών 

(που αφορούν σε έργα του ιδιωτικού τομέα), σημειώθηκε μια 

σχετική μείωση των νέων οικοδομών στην Αττική και μια σχετική 

αύξηση τους στην υπόλοιπη χώρα. Βάσει των στοιχείων όγκου των 

νέων οικοδομών και προσθηκών, παρατηρούνται οι εξής μεταβολές 

στην κατανομή τους μεταξύ Αττικής και λοιπής χώρας: Στην 

5ετία 1977-1981 το 34,7% του όγκου των νέων οικοδομών αφο

ρούσε στην Αττική, ενώ στην 5ετία 1982-1986 το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 24,7%. Η διαφορά είναι αρκετά σημαντική και 

οφείλεται σε μετατόπιση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριό

τητας. 

Δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο είδος και στην 
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ποιότητα της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας με κάποια 

ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία. Παρά τη 

μείωση στην οικοδόμηση κατοικιών (Πίνακας 3), αυτές παραμέ

νουν η κύρια οικοδομική δραστηριότητα, σε αντίθεση με ανα

πτυγμένες χώρες της Δύσης, όπου σημαντικό μέρος των κτιρίων 

αποτελούν τα "λοιπά κτίρια". Βέβαια, η ποιότητα των κτιρίων 

έχει βελτιωθεί λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των επενδυτών, 

αλλά η τεχνολογία κατασκευής και το μέγεθος των έργων μένουν 

λίγο ως πολύ τα ίδια, με ευνόητο αποτέλεσμα τη μεγάλη άνοδο 

του κόστους. Επιπλέον για πολλές εργασίες και υλικά δεν 

υπάρχουν επαρκείς προδιαγραφές και έτσι δυσκολεύεται και η 

διαδικασία ελέγχου που στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει 

να κινηθεί από τον ίδιο τον ιδιώτη με σημαντικό κόστος, υλικό 

και ηθικό. Επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η άγνοια που 

υπάρχει στο κοινό σχετικά με ουσιαστικά στοιχεία της κατα

σκευής και έτσι παρατηρείται συχνά σε μια οικοδομή να συνδυά

ζονται πολυτελή εμφανή υλικά (π.χ. είδη υγιεινής, έπιπλα 

κουζίνας) με απαράδεκτης ποιότητας αφανή υλικά (π.χ. σωλήνες, 

μονώσεις) και κακοτεχνίες. 

Ένα σημαντικό μέρος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστη

ριότητας αποτελούν οι κάθε είδους επισκευές και έργα συντήρη

σης των κτιρίων που γίνονται αναγκαία ή απλώς επιθυμητά κατά 

τη διάρκεια της ζωής τους. 

1.4.2. Τα έργα του δημόσιου τομέα 

Τα έργα του δημόσιου τομέα είναι τα έργα υποδομής και 

σε ένα μικρότερο ποσοστό (που. αυξήθηκε όμως τα τελευταία 
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χρόνια) τα κτίρια λοιπών χρήσεων. Κατά ειδικότερες κατηγορίες 

και μέγεθος έργων, οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου (Υπουρ

γεία, ΟΤΑ κλπ.), που είναι και οι κύριοι των έργων, μπορούν 

να θεωρούνται και ως αποκλειστικοί αγοραστές. Με αυτή την 

έννοια και εφόσον η κατασκευή γίνεται κατόπιν παραγγελίας, οι 

φορείς αυτοί (η "ζήτηση") παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο 

εκτέλεσης των έργων (ποιοτικά πρότυπα, χρόνο περάτωσης των 

έργων, φορείς κατασκευής, έμμεσα και τεχνολογία ακόμη). Οι 

ανάγκες από τη μια πλευρά και οι διατιάέμενοι πόροι από την 

άλλη οριοθετούν την έκταση της δραστηριότητας στον τομέα 

αυτόν. Το πραγματικό της μέγεθος στο σύνολο και κατά περιοχές 

καθορίζεται από τις μεσοχρόνιες και βραχυχρόνιες επιλογές της 

εκάστοτε κυβέρνησης σχετικά με τις επενδύσεις. 

Αποτέλεσμα των επιλογών του Πενταετούς 1983-1987 για 

αποκέντρωση δραστηριοτήτων ήταν η μεταφορά του βάρους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το εθνικό στο 

περιφερειακό επίπεδο. Η μεταφορά αυτή φαίνεται από την πορεία 

των πιστώσεων ,ΕΑΕ και ΕΑΝΤ για μια σειρά ετών. (Τα στοιχεία 

αυτά δόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ.) 

Ποσά (σε δισ. δρχ.) 

EÄE ΕΑΝΤ 

1981 17,5 15,0 

1982 23,2 18,5 

1983 29,7 39,9 

1984 37,7 52,0 

1985 49,4 64,6 

1986 50,2 71,0 
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Στις πιστώσεις EÄE περιλαμβάνονται και τα έργα της 

Λάγνας, που, από κάποια άποψη, είναι νομαρχιακά. 

Παρά το ότι οι ανάγκες στην περιφέρεια είναι μεγάλες 

και η γεωγραφική διάρθρωση της χώρας επιβάλλει την περιφε

ρειακή κατανομή, υπάρχει η αίσθηση ότι η κατανομή των πιστώ

σεων τα τελευταία χρόνια 6εν ήταν η καλύτερη δυνατή. Τα 

κονδύλια που διατέθηκαν σε κάθε ..ομαρχία δεν αξιοποιήθηκαν 

πάντα κατά ορθολογικό τρόπο και η κατάτμηση των έργων ήταν 

υπερβολική. Η μεγάλη κατάτμηση των έργων είχε ως αποτέλεσμα 

να ευνοηθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις ιδιωτικές αλλά και 

δημοτικές, καθώς και η διενέργεια έργων από τους δήμους με 

αυτεπιστασία. Η εξέλιξη, όμως, αυτή ήταν τελικά δυσμενής 

κυρίως για την ποιότητα των έργων, λόγω δυσκολίας στην επί

βλεψη και στον έλεγχο, αλλά και για την αξιοποίηση του τεχνι

κού δυναμικού. Η διασπορά στο μέγεθος και στο χώρο των έργων 

έχει ανάλογες επιπτώσεις και στην τεχνολογία, γιατί τα πολύ 

μικρά έργα ελάχιστα ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες για χρήση νέων 

υλικών και νέων μεθόδων κατασκευής. Ας σημειωθεί επίσης ότι 

τα έργα σε απομακρυσμένες περιοχές επιβαρύνονται ιδιαίτερα 

και με το κόστος μεταφοράς των διάφορων οικοδομικών υλικών, 

των οποίων ο τόπος παραγωγής επιλέγεται για να εξυπηρετήσει 

μαζικότερες ανάγκες. 

Πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια 

άρχισαν να γίνονται και ορισμένα έργα νέου τύπου (π.χ. εγκα

ταστάσεις βιολογικού καθαρισμού), για τα οποία προκύπτει η 

ανάγκη συνεργασίας με ξένες εταιρείες. Οι ελληνικές εταιρεί

ες, και όταν ακόμα αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, 

έχουν πρόβλημα να τη διατηρήσουν και να την αναπτύξουν μέσα 

στα στενά όρια της εσωτερικής αγοράς (έλλειψη ευκαιριών για 
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επανάληψη ορισμένου είδους έργων). *Οσον αφορά στην ποιότητα 

των έργων, αυτή δεν είναι πάντα η επιθυμητή και συχνά παρου

σιάζονται πρώιμες ανάγκες επισκευών ή μόνιμα ελαττώματα στα 

έργα. Ενμέρει αυτό οφείλεται και σε ανεπάρκεια ελέγχων. 

1.5. Προβλήματα θεσμικού πλαισίου 

Το θεσμικό πλαίσιο των ιδιωτικών έργων δεν έχει υπο

στεί για χρόνια σημαντικές μεταβολές
1
. Ουσιαστικά ο κλάδος 

οργανώθηκε και αναπτύχθηκε στα κανάλια του υπάρχοντος θεσμι

κού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό, χωρίς να είναι ιδεώδες, αντα

ποκρίνεται λίγο ως πολύ στο σύνολο των οικονομικών και κοινω

νικών συνθηκών της χώρας. Ουσιαστικές αλλαγές θα μπορούσαν 

ίσως να πραγματοποιηθούν αν υπάρξει πολιτική βούληση, με 

σημαντικό κόστος και δυσκολίες (κυρίως όσον αφορά στο πλαί

σιο των τηρούμενων ποιοτικών προτύπων) ή υπό την πίεση με

ταβολών των γενικότερων οικονομικών δεδομένων. 

Αντίθετα, το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων έργων, ακόμη 

και με την ευρύτερη τους έννοια, είναι ευκολότερο να ελεγ

χθεί, και όπως είναι φυσικό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πολι

τεία. Ο νέος Νόμος
3
 για τα δημόσια έργα, Ν. 1418/84, ψηφίστη

κε το Φεβρουάριο του 1984 και ουσιαστικά άρχισε να εφαρμόζε

ι. Επιμέρους θεσμικά μέτρα (π.χ. μεταβολή ΓΟΚ ή ο 
νόμος για εξασφάλιση χώρων στάθμευσης στις πολυκατοικίες) δε 
θεωρούνται, μακροχρόνια, σημαντικές μεταβολές για τη λειτουρ
γία του κλάδου. 

2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Νόμο υπάρ
χουν στην προηγούμενη Έκθεση του κλάδου, Πενταετές Πρόγραμμα 
1983-1988. 
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ται από το 1986, αφού εκδόθηκαν τα βασικότερα Προεδρικά Δια

τάγματα που προβλέπει. Ήδη άεωρείται ότι ο Νόμος άρχισε να 

ενεργοποιείται πλήρως. Ως σκοπός του Νόμου ορίστηκε η ενοποί

ηση της νομοθεσίας κατασκευής των έργων του ευρύτερου δημό

σιου τομέα
1
, η υγιέστερη οργάνωση των κατασκευαστικών επιχει

ρήσεων και ο καλύτερος έλεγχος των έργων. Ένας τέτοιος νό

μος, με τόσο ευρείς στόχους και με σημαντικές μεταβολές στο 

πλαίσιο εκτέλεσης των έργων, δεν είναι εύκολο να κριθεί ορι

στικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε όμως και να 

γίνει αποδεκτός. Έτσι έχουν προκύψει ορισμένα προβλήματα 

στην πρακτική εφαρμογή του. Οι διατάξεις του Νόμου που αποτέ

λεσαν και αποτελούν ακόμη σημεία τριβής μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενι

κή Γραμματεία Δημοσίων Έργων) και εργοληπτικών οργανώσεων, 

αφορούν στα εξής θέματα: 

α. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του επαγγέλμα

τος, γιατί παράλληλα με τη δημιουργία του μητρώου των εργολη

πτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ενισχύθηκε η τάξη των εμπειροτε

χνών σε νομαρχιακό επίπεδο. 

β. Στην εκτέλεση των έργων χωρίς διαγωνισμό, με αυτε

πιστασία. Η δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 1, παρ. 

2γ), σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της δι' αυτεπιστασίας 

εκτέλεσης των έργων (άρθρο 4, παρ. 1β), οδήγησε στην αφαίρεση 

1. Από την υποχρέωση εφαρμογής του Νόμου 1418/84, 
εξαιρέθηκαν, με την Υπουργική Απόφαση 1154/ΦΕΚ Β* 256/ 
2.5.1988, αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμοί που ελέγχονται 
από το Δημόσιο. (Οι περισσότερες από τις εξαιρεθείσες επι
χειρήσεις, που αναφέρονται όλες ονομαστικά στην Απόφαση, δε 
συγκαταλέγονται σε αυτές που παραδοσιακά ελέγχονται από το 
δημόσιο τομέα.) 
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αντικειμένου από τους εργοληπτικούς φορείς. 

γ. Ετους περιορισμούς που τέθηκαν στην αναθεώρηση των 

τιμών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. 

Όσον αφορά στο πρώτο δέμα της αύξησης της ανταγωνι

στικότητας στον κλάδο, και ειδικά τη θέσπιση του ΜΕΕΠ σε 

συνδυασμό με τα νομαρχιακά εργοληπτικά μητρώα, παρά την 

ανησυχία που δικαιολογημένα ίσως δημιουργεί στους εργολήπτες 

μηχανικούς, τούτο κρίνεται μάλλον θετικό μέτρο για την καλύ

τερη οργάνωση της αγοράς και δε δημιουργεί ουσιαστικούς κιν

δύνους
1
 για τις οργανωμένες, τουλάχιστον, εργοληπτικές επι

χειρήσεις του κλάδου. Επιχειρήσεις από μη επαγγελματίες 

τεχνικούς δε φαίνεται πιθανό να ασχοληθούν με τις Κατασκευές, 

εκτός και αν η αγορά του κλάδου προσφέρει πράγματι τις κατάλ

ληλες ευκαιρίες. Η ενίσχυση βέβαια των εμπειροτεχνών, στο 

επίπεδο των Νομαρχιών για τα μικρά έργα, δημιουργεί ιδιαίτερα 

οξύ ανταγωνισμό στους εργολήπτες μικρής τάξης, αλλά ουσια

στικά το θέμα πήρε υπερβολικές διαστάσεις λόγω της μεγάλης 

κατάτμησης των έργων στο επίπεδο των ΟΤΑ, κάτι που δεν προέ

βλεπε ο Νόμος και δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη. 

Σχετικά με το δεύτερο θέμα, της εκτέλεσης έργων δι' 

αυτεπιστασίας ή"με απευθείας ανάθεση, παρόλο που πράγματι ο 

Νόμος παρέχει αυτές τις δυνατότητες, το πρόβλημα δημιουργεί

ται από την κατάχρηση των σχετικών διατάξεων. Θεωρείται ότι ο 

Νόμος σωστά προέβλεψε αυτούς τους τρόπους εκτέλεσης για ειδι-

1. Με τις απόψεις αυτές διαφώνησε το μέλος της ομάδας 

κ. Ν. Νεβέσκαλος, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα δεν είναι 

θετικά για την οργάνωση της αγοράς και δημιουργούν κινδύνους 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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κές περιπτώσεις έργων (μικρά έργα σε απομακρυσμένες περιοχές, 

έργα συντήρησης ή ιδιαιτέρως επείγοντα κλπ.), εντούτοις στην 

πράξη έλειψε το κατάλληλο κλίμα που άα επέτρεπε την ορθολο-

γική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. 

Τέλος, όσον αφορά στην ανααεώρηση των τιμών, παρατη

ρείται ότι η κάθε πλευρά (Υπουργέίο-εργολήπτες) προσπααεί να 

διασφαλιστεί απέναντι στην άλλη: Η μεν δημόσια διοίκηση να 

περιορίσει τις τάσεις κερδοσκοπίας και συγχρόνως να συμπιέσει 

το κόστος και το χρόνο εκτέλεσης των έργων, οι δε εργολήπτες 

να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης 

τους και να αποσοβήσουν τον κίνδυνο ζημιών. Είναι γεγονός ότι 

δε άα υπήρχε πρόβλημα αν στις προσφορές των έργων συνυπολογί

ζονταν και οι λογικές ανατιμήσεις. 

Πέρα από τα σημεία τριβής όμως, σχετικά με την εφαρ

μογή του Νόμου, τίδετά ι το ερώτημα κατά πόσο θα γίνει δυνατός 

ο έλεγχος των έργων από κάδε άποψη (κόστους, ποιότητας), ώστε 

να αναβαθμιστούν όχι μόνο τα έργα, το τεχνικό δυναμικό και η 

απόδοση των διατιθέμενων πόρων, αλλά και τα συναλλακτικά ήθη 

στον κλάδο και ο βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσομέ

νων. Επειδή όμως οι στόχοι αυτοί θεωρούνται μακροχρόνιοι, και 

η συμβολή του Νόμου στην επιτυχία αυτών των στόχων δεν μπορεί 

παρά να κριθεί μακροχρόνια. 

1.6. Εξελίξεις και προβλήματα ως προς τους παραγωγικούς 

συντελεστές του κλάδου 

1.6.1. Επιχειρήσεις 

Πέρα από τα ήδη γνωστά προβλήματα των επιχειρήσεων του 
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κλάδου (μικρό μέγεθος, ανεπαρκής οργάνωση, περιορισμένη και 

ασταθής αγορά κλπ.), η μακροχρόνια κρίση στον κλάδο και η 

ύφεση των τελευταίων ετών είχαν ιδιαίτερες συνέπειες για 

ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές. Δεν εξαφανίστηκαν μόνο 

μικρές επιχειρήσεις ιδιωτικών έργων, πολλές από τις οποίες, 

άλλωστε, είχαν συσταθεί ευκαιριακά. Σοβαρότερες συνέπειες 

είχε η τελική αποτυχία και εξαφάνιση μεγάλων επιχειρήσεων που 

εκτελούσαν κυρίως δημόσια και μεγάλα ιδιωτικά έργα. Σε ορι

σμένες από αυτές, τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν ύστερα από 

αποτυχίες έργων στις αραβικές χώρες, την περασμένη ΙΟετία. Η 

εντεινόμενη κρίση στην εξωτερική και εσωτερική αγορά δε 

βοήθησε στο ξεπέρασμα αυτών των προβλημάτων. Σήμερα στην 

αγορά των δημόσιων έργων κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρή

σεις. Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα οξύς, ειδικά για τα 

μικρά έργα, πράγμα που αποβαίνει, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε 

βάρος των έργων, αλλά συγχρόνως οδηγεί σε υποβάθμιση των 

επιχειρήσεων και του τεχνικού δυναμικού. 

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που εκτελούν ιδιωτικά 

έργα, και οι οποίες είναι αναγκαστικά μικρότερες, όσες επέζη

σαν από τη σοβαρή ύφεση είναι γενικά οι πιο οργανωμένες και 

συστηματικότερες μονάδες. Η παράταση όμως της κρίσης τους 

στερεί τη δυνατότητα μιας ήρεμης και απρόσκοπτης δραστηριότη

τας, μαζί με όσα συνεπάγεται αυτή. 

1.6.2. Εργαζόμενο ι 

Σε σχέση με τους εργαζομένους στον κλάδο, δεν έχει 

σημειωθεί κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια ώστε 

να διαφοροποιείται η κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο 
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Πενταετές. Ωστόσο, δεν είναι άσκοπο να επισημανθούν για μιαν 

ακόμη φορά opισμέvq βασικά προβλήματα ως προς τις ελλείψεις 

ορισμένων ειδικοτήτων (υδραυλικοί, μαραγκοί, χτίστες, σιδερά

δες) σε ποσότητα και ποιότητα. Παρατηρείται ότι η πλειονότητα 

των εργαζομένων στα κατασκευαστικά έργα δεν είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι και μάλιστα δεν υπάρχουν σχολές για ορισμένες 

ειδικεύσεις. Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης αλλά και αντί

στοιχης επαγγελματικής νοοτροπίας είναι μερικές φορές εμπόδιο 

στην εφαρμογή νέων μεάόδων εργασίας. 

Άλλωστε, και οι ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας 

επιβάλλουν την καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων και την 

απόκτηση νέων ειδικοτήτων (χειριστών μηχανημάτων, ηλεκτρονι

κών συστημάτων κλπ.), σε βααμό βέβαια ανάλογο με την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών στον κλάδο. 

1.6.3. Τεχνολογία 

Για λόγους που είναι ήδη γνωστοί
1
, η εφαρμοζόμενη 

τεχνολογία στον κλάδο είναι η παραδοσιακή. Στις περιπτώσεις 

έργων που η κατασκευή τους απαιτεί νέες τεχνολογικές μεθό

δους, συνήδως ζητείται η συνεργασία μιας ξένης εταιρείας στην 

εκτέλεση του έργου. Δυστυχώς όμως τα στενά περιαώρια της 

αγοράς δεν επιτρέπουν συχνές επαναλήψεις έργων όμοιας τεχνο

λογίας, ώστε αυτή να αφομοιώνεται και να βελτιώνεται από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δε δημιουργείται 

1. Βλέπε και Έκαεση "Κατασκευές", Κεφ. 1.5., Πενταε
τές Πρόγραμμα 1983-1987. 
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βέβαια πρόβλημα στην εκτέλεση των έργων αλλά περιορίζεται 

αναγκαστικά η ανάπτυξη του κλάδου. 'Αλλωστε η ανάπτυξη των 

Κατασκευών από άποψη τεχνολογίας και η εφαρμογή νέων μεθόδων 

παραγωγής γίνεται μέσω της χρήσης σύγχρονου μηχανικού εξοπλι

σμού και νέων υλικών, πράγμα που προσδιορίζεται όχι μόνον από 

τη διάρθρωση του ίδιου του κλάδου αλλά και από την ανάπτυξη 

της οικονομίας της χώρας γενικά και του κλάδου της μεταποίη

σης ειδικότερα. 

1.6.4. Μηχανικός εξοπλισμός 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών 

σε ελληνικό νόμισμα, η αγορά έχει στραφεί στα μεταχειρισμένα 

μηχανήματα, τα οποία εισάγονται συνήθως συναρμολογημένα, αλλά 

συχνά η συναρμολόγηση τους γίνεται και εδώ. Τα περισσότερα 

μηχανήματα ανήκουν σε ιδιώτες. Οι κρατικοί φορείς διαθέτουν 

περιορισμένο αριθμό μηχανημάτων, με μόνη εξαίρεση τη EYKEÄ 

που διαθέτει αρκετά καινούργια, πρόσφατης τεχνολογίας, μηχα

νήματα. 

Ως προς την ιδιοκτησία των μηχανημάτων που ανήκουν σε 

ιδιώτες, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μια τάση αγοράς 

μηχανημάτων από μεμονωμένους ιδιώτες χειριστές, που τα αγορά

ζουν ως επί το πλείστον μεταχειρισμένα με ευκολίες πληρωμής. 

'Ετσι οι εργοληπτικές εταιρείες δε χρειάζεται πια να συντη

ρούν μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, εφόσον αυτές είναι σε θέση να 

μισθώσουν ορισμένα από ιδιώτες, με σχετικά μικρό κόστος. 

Παράλληλα, οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες φροντίζουν οι ίδιοι για 

τη συντήρηση των μηχανημάτων τους και αναλαμβάνουν την εκτέ

λεση ορισμένων εργασιών αντί να μισθώνουν τα μηχανήματα. Με 
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τον τρόπο αυτόν εξυπηρετούνται όλοι όσοι μετέχουν στην παρα

γωγή των έργων και τα έργα εκτελούνται ικανοποιητικά, αλλά 

μακροχρόνια συντελείται και από αυτή την άποψη (της χρήσης 

του μηχανολογικού εξοπλισμού) αναπαραγωγή των προβλημάτων 

μειωμένης αποδοτικότητας και έλλειψη ανανέωσης στον κλάδο. 

Εξάλλου, παρόλο που με τον τρόπο αυτόν διάθεσης των μηχανημά

των, βραχυχρόνια, αντιμετωπίζονται με επιτυχία αρκετά προβλή

ματα της αγοράς των κατασκευαστικών έργων (μικρά και διασκορ

πισμένα έργα, πολλοί ανταγωνιστές με περιορισμένες οικονομι

κές δυνατότητες, αβεβαιότητα κλπ.), εντούτοις μακροχρόνια δεν 

μπορεί να γίνει σωστός προγραμματισμός για το είδος, την 

ποιότητα και την ποσότητα του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλι

σμού. 

Οι αδυναμίες αυτές, όμως, είναι άλλη μια άποψη των 

περιορισμών που επιβάλλει η δυσμενής κατάσταση της αγοράς 

(για λόγους διαρθρωτικούς αλλά και συγκυριακούς) και δεν 

είναι δυνατό να ξεπεραστούν ριζικά με μεμονωμένες ενέργειες, 

π.χ. με την αγορά νέων μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Θα 

ήταν όμως σκόπιμο να εξεταστούν νέοι θεσμοί χρήσης και ιδιο

κτησίας και συγκεκριμένα το leasing μηχανημάτων. 

1.6.5. Υλικά 

Ο καθορισμός προτύπων και προδιαγραφών για τα υλικά και 

τις εργασίες κατασκευών προχωρεί με ιδιαίτερα αργό ρυθμό λόγω 

της δυσκολίας που παρουσιάζει το θέμα. Η εφαρμογή στην πράξη 

των καθοριζόμενων προτύπων και ' ο έλεγχος των προδιαγραφών 

παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, για μια σειρά 

αιτίες σχετικές με το τεχνολογικό επίπεδο και τη διάρθρωση 
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της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και με τις συνθήκες παραγω

γής των έργων (μικρά έργα, δυσκολίες επίβλεψης). Παρά τις 

δυσκολίες, ωστόσο, που παρουσιάζει το όλο θέμα, άα πρέπει να 

προωθηθεί η έρευνα, με προτεραιότητα για ορισμένες τουλάχι

στον εργασίες και υλικά, σε συνεργασία και με αρμόδια Κοινο

τικά όργανα, δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί 

στα πλαίσια της Κοινότητας ενόψει της επιδιωκόμενης ενοποίη

σης. 

Ήδη έχουν προωθηθεί, για υιοθέτηση από το Συμβούλιο 

Υπουργών, Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και αντοχή των 

κτιρίων σε διάφορα ατυχήματα (π.χ. σεισμοί), διάρκεια ζωής 

και αξιοπιστία καταλληλότητας, δοκιμές αντιπυρικής συμπεριφο

ράς υλικών και άλλα θέματα. Μέχρι το 1992 αναμένεται
1
 να 

έχουν υιοθετηθεί κοινώς αποδεκτά πρότυπα για όλα αυτά, στα 

πλαίσια της εξάλειψης των τεχνολογικών εμποδίων στην ενοποίη

ση. 

Είναι προφανές, ότι σε θέματα για τα οποία έχουν ήδη 

θεσπιστεί Κοινοτικές Οδηγίες, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να 

ενδιαφερθεί, αν δεν το έχει ήδη κάνει, για τη διερεύνηση των 

πρακτικών προβλημάτων εφαρμογής των Οδηγιών αυτών. Για τα 

θέματα όμως που βρίσκονται υπό συζήτηση, χωρίς να έχουν ακόμη 

νομοθετικά κατοχυρωθεί, η έρευνα των ελληνικών συνθηκών 

παραγωγής υλικών και εκτέλεσης κατασκευών, καθώς και των 

λειτουργικών αναγκών που εξυπηρετούν, θα επιτρέψει την ενερ-

1. Και αν ακόμη δεν υιοθετηθούν κοινά πρότυπα, θα 

γίνουν αποδεκτά κάποια διεθνή ή εθνικά επίσημα πρότυπα, όπου 

υπάρχουν τέτοια. 
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yó συμμετοχή της Ελλάδας στη θέσπιση της Κοινοτικής νομοθε

σίας. 

Πέρα από τις προδιαγραφές και τα πρότυπα, σε σχέση με 

τα υλικά, 8α πρέπει να σημειωθεί και η αδυναμία των περισσό

τερων εγχώριων βιομηχανικών κλάδων και υποκλάδων κατασκευα

στικών υλικών να παράγουν ποιοτικά ανώτερα και τεχνολογικά 

προηγμένα υλικά με νέες σύνθετες χρήσεις και ιδιότητες σε 

ανταγωνιστικό κόστος. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν, 

κυρίως, στην οργάνωση της παραγωγής των κλάδων αυτών, που 

προσανατολίστηκε να εξυπηρετεί μια περιορισμένη αγορά (τις 

εγχώριες κατασκευές), είτε για λόγους αντικειμενικούς (δυ

σκολίες διακίνησης ορισμένων δομικών υλικών) είτε συχνά από 

έλλειψη σωστού επιχειρηματικού πνεύματος και κατάλληλου 

Βιομηχανικού κλίματος. 

1.6.6. Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση αποτελεί άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα του 

κλάδου και κυρίως των δημόσιων έργων. Τα έργα που εκτελούνται 

είτε απευθείας από το Δημόσιο είτε από κάθε είδους δημόσιους 

φορείς (με κάποια επιφύλαξη
1
 για τις δημόσιες επιχειρήσεις) 

χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τελευταία, 

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, κανονικά, έχουν ίδια 
επενδυτικά κεφάλαια ή εξασφαλίζουν μόνες τους δάνεια, εκτός 
βέβαια αν παρουσιάζουν ελλείμματα που καλύπτονται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, οπότε έμμεσα και ανάλογα χρηματοδοτού
νται και τα έργα από αυτόν. 
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κατά ένα μέρος, από την ΕΟΚ, μέσω των διάφορων ειδικών προ

γραμμάτων (περιφερειακά, μεσογειακά κλπ.). Οι πόροι όμως 

είναι ανεπαρκείς για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων και 

κυρίως των μεγάλων. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες εφαρμόζο

νται και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης από φορείς ημικρατικούς 

ή ιδιωτικούς που έχουν έμμεσα ή άμεσα οφέλη (π.χ. χρηματοδό

τηση από ασφαλιστικές εταιρείες). Στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν 

έχουν αναπτυχαεί συστηματικά τέτοιου είδους χρηματοδοτικά 

σχήματα αλλά η εκτέλεση των προγραμματιζόμενων μεγάλων έργων 

(Αχελώος, Ρίο-Αντίρριο, Μετρό, Αεροδρόμιο) δεν είναι δυνατή 

χωρίς την εφαρμογή χρηματοδοτικών μορφών, άλλων από τις 

καθιερωμένες στον ελληνικό χώρο. Μια ειδική δυσκολία άα είναι 

η εξασφάλιση, σε σημαντικό ποσοστό, χρηματοδότησης από την 

εγχώρια αγορά ώστε να περιορίζεται η διαφυγή συναλλάγματος. 

Με το θέμα της χρηματοδότησης συνδέονται και άλλα προβλήματα, 

όπως της αξιοποίησης εγχώριου τεχνικού δυναμικού, εγχώριων 

υλικών κλπ. 

Εξάλλου, η επιτυχία (κρινόμενη από γενική οικονομική 

άποψη) στους τρόπους χρηματοδότησης των έργων άα επηρεάσει 

όχι μόνο την ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση τους αλλά και τους 

μελλοντικούς τρόπους χρηματοδότησης. 

Σχετικά με τη χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων, εμφανίζο

νται επίσης δυσκολίες, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν σημαντικά 

επιχειρηματικά κεφάλαια που να κατευαύνονται στα έργα αυτά. 

Ειδικά στις κατοικίες, τα κεφάλαια προέρχονται κυρίως από την 

πλευρά της ζήτησης και ειδικότερα από αποταμιεύσεις μικρομε

σαίων οικονομικών στρωμάτων, τα οποία, προκειμένου για ενοι

κιαζόμενη κατοικία, καλούνται συχνά να φέρουν το Βάρος της 

προσφοράς ενός κοινωνικού αγαθού. Η χρηματοδότηση του Δημο-

- 42 -



σίου με τη μορφή δανείων είναι σχετικά περιορισμένη και παρέ

χεται για μεν την οικοδόμηση κατοικιών μέσω των στεγαστικών 

δανείων, για δε την οικοδόμηση ορισμένων κτιρίων άλλων χρήσε

ων, έμμεσα, μέσω των μακροπρόαεσμων δανείων της Βιομηχανίας, 

του Τουρισμού και της Γεωργίας. 

Δάνεια σε επιχειρηματίες κατασκευαστές, και μάλιστα με 

ευνοϊκούς όρους, δε χορηγούνται. Κατά μία άποψη, η απευθείας 

χρηματοδότηση επιχειρηματιών κατασκευαστών Θα δημιουργούσε 

τον κίνδυνο, λόγω έλλειψης σωστού επιχειρηματικού πνεύματος, 

ανάληψης έργων χωρίς ορθολογικά κριτήρια, με κίνητρα ευκαι

ριακά. Φυσικά, η έλλειψη χρηματοδότησης οδηγεί μερικές φορές 

τους κατασκευαστές στη μαύρη αγορά χρήματος με ανάλογες 

συνέπειες για το κόστος και την ποιότητα των έργων. Γτα 

πλαίσια αυτά, ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί η χρηματοδότηση 

κατασκευαστών, που ήδη έχουν προχωρήσει στην κατασκευή ενός 

έργου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος της 

χρηματοδότησης και του κόστους των έργων, τόσο των δημόσιων 

όσο και των ιδιωτικών, αντιστοιχεί στο κόστος της γης που 

στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό. Είναι βέβαιο ότι η εκτέλεση 

πολλών έργων θα διευκολυνόταν με τη χάραξη καλύτερου προ

γραμματισμού των έργων και με την άσκηση της κατάλληλης 

πολιτικής γης, ώστε να εξασφαλίζονταν καλύτερες τιμές του 

συντελεστή γη. 

Ειδικά για τα ιδιωτικά έργα, και συγκεκριμένα την 

οικοδόμηση κατοικιών, οι περιορισμένες επεκτάσεις σχεδίων 

πόλεων σε νέες περιοχές αποτέλεσαν άλλον έναν ανασταλτικό 

παράγοντα για τη δραστηριότητα αυτή τα τελευταία χρόνια. 
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1.7. Η επιβολή του ΦΠΑ στην κατασκευαστική
1
 δραστηριότητα 

Από την 1η Ιανουαρίου 1987 επιβλήάηκε στις κατασκευές, 

όπως και στις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες, ο 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με συντελεστή 18%
3
. Προσωρι

νά, εξαιρέθηκε μέχρι 1.1.1988
3
 από την επιβολή του νέου φόρου 

η σύνταξη προσυμφώνου (στην αντιπαροχή) και κατ' επέκταση και 

η πώληση ακινήτων από τον εργολάβο στην αντίστοιχη οικοδομή 

(δηλαδή σε αυτήν που έχει συναφθεί εργολαβικό χωρίς επιβά

ρυνση ΦΠΑ ). 

Η επίπτωση του ΦΠΑ είναι διαφορετική για τα δημόσια και 

ιδιωτικά έργα. 

1.7.1. Η επίπτωση του ΦΠΑ στα δημόσια έργα 

Η επιβάρυνση των έργων του Δημοσίου με ΦΠΑ σημαίνει 

άμεση αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης αφού οι φόροι 

1. Για μια πληρέστερη ενημέρωση, σχετικά με τις φορο
λογητέες πράξεις στα ακίνητα, παρατίθεται ως παράρτημα η 
ομώνυμη παράγραφος (Κεφ. Τέταρτο, παρ. 5) από το βιβλίο του 
Θ. Γεωργακόπουλου, καθηγητή ÄEOEE, Q Φόρος ΠροστιθέιιενηΓ 
AEiac στην Ελλάδα. Αθήνα, Εκδόσεις Glorybook, 1986. 

2. Από 1.1.1988 ο συντελεστής 18% καταργήθηκε, αφού 
αντικαταστάθηκε με το 16*. "Ολες όμως οι αναφορές που γίνο
νται στο κείμενο σχετικά με επιβαρύνσεις ΦΠΑ, ή διαφορές 
επιβαρύνσεων από το προηγούμενο φορολογικό σύστημα, βασίζο
νται στον προηγούμενο συντελεστή 18%. 

3. Αρχικά η εξαίρεση ορίστηκε να έχει ισχύ ενός έτους 

δηλαδή μέχρι 1.1.1988, αλλά πριν λήξει η προθεσμία αυτή, η 

εξαίρεση παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι 1.1.1989. 
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που αντικαταστάθηκαν ήταν χαμηλότεροι
1
. Ο ΦΚΕ (Φόρος Κύκλου 

Εργασιών) είχε μέγιστο συντελεστή 10% και το χαρτόσημο ήταν 

3,6%. Επειδή η φορολογητέα ύλη για το ΦΠΑ και για τους φόρους 

που καταργήθηκαν δεν είναι η ίδια, δεν είναι δυνατό να υπολο

γιστεί ακριβώς η επιπλέον επιβάρυνση με βάση τη διαφορά τους. 

Υπολογίζεται ότι στην πράξη η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 

κυμαίνεται από 8% έως 10%, ανάλογα με τη φύση των έργων. 

Η αυξημένη αυτή φορολογική υποχρέωση αυξάνει τις δαπά

νες για τα έργα και επομένως επιβαρύνει τους λογαριασμούς 

επενδύσεων (δημόσιες, παράλληλες, επενδύσεις Τοπικής Αυτο

διοίκησης), ενώ συγχρόνως αυξάνει τα έσοδα του τακτικού προϋ

πολογισμού. Ετο μέτρο που οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτού

νται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τον κρατικό προϋπολογι

σμό (άμεσα ή έμμεσα), η επιβολή του ΦΠΑ προκαλεί απλώς μια 

μετακύληση πόρων. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, και ανεξάρ

τητα από την προέλευση των χρημάτων, μέσω του ΦΠΑ, αποσπώνται 

πόροι από τις επενδύσεις προς όφελος του τακτικού προϋπολογι

σμού (δηλαδή της κατανάλωσης). Εξάλλου, τα έργα επιβαρύνονται 

πέρα από το φόρο και με ένα μικρό κονδύλι που αντιστοιχεί στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα του εργολάβου για το ποσό του ΦΠΑ και 

για το χρονικό διάστημα από την καταβολή του φόρου μέχρι την 

είσπραξη των χρημάτων από τον κύριο του έργου. 

1. Κατ' εξαίρεση οι εργατικές δαπάνες που καταβάλλο
νται με καταστάσεις ημερομισθίων δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Το 
ίδιο ισχύει και για ορισμένα βασικά οικοδομικά υλικά (σκυρό
δεμα, σίδηρος, τούβλα, τσιμεντόλιθοι, μωσαϊκές πλάκες, δομικό 
πλέγμα). 
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1.7.2. Η επίπτωση του ΦΠΑ στα ιδιωτικά έργα 

Η επιβολή του ΦΠΑ στα ιδιωτικά έργα, όπως τουλάχιστον 

εφαρμόζεται από 1.1.1987, έχει άμεσες και έμμεσες αυξητικές 

επιδράσεις στο κόστος τους. Η άμεση επίδραση προέρχεται από 

την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των έργων, που τελικά 

επιρρίπτεται στον αγοραστή. Οι έμμεσες επιδράσεις προέρχονται 

από τις ευκαιριακές αυξήσεις υλικών και εργασιών που γίνονται 

ιδίως στις υπεργολαβικές εργασίες με αφορμή το ΦΠΑ. Αποτέλε

σμα της εξαίρεσης που ισχύει προσωρινά, για τα ακίνητα που 

κτίζονται με αντιπαροχή, είναι ότι απαλλάσσεται μεν το εργο

λαβικό προσύμφωνο από το ΦΠΑ, αλλά και ο εργολάβος στερείται 

του δικαιώματος επανείσπραξης του φόρου που καταβάλλει για 

τις επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες και υλικά, εφόσον ο 

τελικός αγοραστής δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ αλλά με ΦΜΑ (Φόρος 

Μεταβίβασης Ακινήτων). Ο αγοραστής δηλαδή επιβαρύνεται άμεσα 

με ένα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή (ΦΜΑ 11% έναντι ΦΠΑ 

18%) σε μια ήδη αυξημένη (από την όλη διαδικασία επιβολής του 

ΦΠΑ) τιμή. 

Ειδικότερα ως προς τις επιβαρύνσεις υλικών και εργασιών 

με το ΦΠΑ, παρατηρούνται τα εξής: 

α. Στα προϊόντα που η τιμή τους κααορίζεται από την 

Πολιτεία, η τελική αύξηση λόγω του νέου φόρου είναι περίπου 

5%. 

β. Στα προϊόντα που η τιμή τους διαμορφώνεται είτε 

εντελώς ελεύθερα, είτε με τον κααορισμό ενός ανώτατου ορίου 

(π.χ. είδη υγιεινής, δάπεδα κλπ.), η αύξηση είναι μεγαλύτερη 

και συχνά υπερβαίνει το 10%. 

γ. Στα προϊόντα που μεταποιούνται από υπεργολάβο, η 
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αύξηση μερικές φορές υπερβαίνει ολόκληρο το ποσοστό του ΦΠΑ, 

επειδή ο υπεργολάβος δεν κοστολογεί σωστά, αυξάνοντας συγχρό

νως τα έσοδα του. 

Σημειώνεται επίσης ότι η επιβάρυνση γενικά από το ΦΠΑ 

είναι συγκριτικά μεγαλύτερη, αν πράγματι οι διαδικασίες 

βεβαίωσης του περιορίζουν τη φοροδιαφυγή που γινόταν με το 

προηγούμενο φορολογικό καθεστώς. 

Οι αυξήσεις στις τιμές των υλικών και των υπεργολαβικών 

εργασιών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στο βααμό που οφείλο

νται στο ΦΠΑ και βεβαιώνονται από τα νόμιμα τεκμήρια, δα 

επανεισπράττονται από τον εργολάβο μέσω του ΦΠΑ τον οποίο θα 

πληρώνει ο αγοραστής (μετά το 1988). Με την ίδια λογική, άα 

πρέπει να επανεισπράττεται
1
 και ο ΦΠΑ που άα επιβαρύνει το 

εργολαβικό προσύμφωνο σε περίπτωση αντιπαροχής. Επομένως, η 

πραγματική, επιβάρυνση από το ΦΠΑ στο κόστος της οικοδομής άα 

πρέπει να προέρχεται από τα χρηματοοικονομικά έξοδα και ακόμη 

να είναι τελικά αρνητική, δηλαδή να είναι ελάφρυνση μετά την 

πλήρη εφαρμογή του Νόμου. Ο εργολάβος δα πληρώνει μεν υψηλό

τερες φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τα στάδια της κατασκευα

στικής διαδικασίας, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένες χρηματο

οικονομικές δαπάνες, αλλά τελικά θα αναλαμβάνει τα καταβαλλό

μενα ποσά ΦΠΑ, κατά την πώληση των ακινήτων, από το ΦΠΑ που 

δα καταβάλλει ο αγοραστής. Με το προηγούμενο φορολογικό καδε-

στώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις ήταν μεν χαμηλότερες, δεν 

1. ΦΠΑ δα καταβάλλουν μόνον όσοι αγοράζουν ακίνητα από 
τον εργολάβο. Η αγορά, από τον οικοπεδούχο επιβαρύνεται με 
ΦΜΑ. 
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υπήρχε όμως η δυνατότητα επανείσπραξης. Ο αγοραστής Βέβαια 

του ακινήτου άα επιβαρυνθεί με το κόστος του όπως διαμορφώνε

ται τελικά για τον εργολάβο, το οποίο, όπως εξηγήθηκε, είναι 

πιθανό να περιέχει χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, και με 

τον αυξημένο φορολογικό συντελεστή κατά τη μεταβίβαση (ΦΠΑ> 

ΦΜΑ). 

Στην πράξη όμως, και επειδή προς το παρόν δεν υπάρχει 

δυνατότητα επανείσπραξης αλλά και επειδή έχουν σημειωαεί 

αυξήσεις στις τιμές για λόγους ευκαιριακούς και ψυχολογικούς, 

η γενική αύξηση είναι σημαντικά μεγαλύτερη, από όσο θεωρητικά 

θα έπρεπε, και οριστική, έστω και όταν θα γίνεται επανείσπρα-

ξη. Υπολογίζεται χονδρικά ότι μετά την επιβολή του ΦΠΑ και 

στην αντιπαροχή, η αύξηση που θα προκύψει με αφορμή το φόρο 

θα είναι περίπου 15%. Η αύξηση βέβαια αυτή, που θα επιβαρύνει 

τον τελικό αγοραστή, δε θα περιέρχεται ολόκληρη στο δημόσιο 

ταμείο εφόσον δε θα αντιστοιχεί ολόκληρη
1
 σε αύξηση της φο

ρολογικής επιβάρυνσης. Εξάλλου, παρά τις αυξήσεις από τις 

οποίες επωφελούνται διάφοροι συντελεστές της παραγωγικής 

διαδικασίας της οικοδομής (κυρίως υπεργολάβοι), θα προκύψει, 

ίσως, πρόβλημα για τους εργολάβους-κατασκευαστές με περιορι

σμένη οικονομική επιφάνεια, λόγω των σημαντικών ποσών που θα 

πρέπει να καταοάλλουν κατά τη σύνταξη του εργολαβικού. Επί

σης, επειδή θα γίνει προσπάθεια, όσο το επιτρέπουν οι συνθή

κες, να μετακυληθεί μέρος της επιβάρυνσης στον οικοπεδούχο, 

1. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εξακριβωθεί σε τί ποσοστό 

τελικά θα αντιστοιχεί η καθαρή αύξηση της φορολογικής επιβά

ρυνσης . 
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μέσω μείωσης του ποσοστού αντιπαροχής, δα καταστεί ακόμη 

δυσκολότερη η διάθεση οικοπέδων για ανοικοδόμηση. 

Ας σημειωθεί επίσης ότι με ΦΠΑ επιβαρύνεται μέσω της 

έκδοσης τιμολογίου και η οικοδόμηση ή άλλες εργασίες στα 

ακίνητα που εκτελούνται από εργολάβο κατ' ανάθεση από τον 

ιδιοκτήτη. Δεν έχει υπολογιστεί η ποσοστιαία διαφορά επιβά

ρυνσης του τελικού κόστους στην περίπτωση αυτή. 

1.8. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου 

1.8.1. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην εσωτερική αγορά 

Με το ισχύον άεσμικό πλαίσιο και με τις συνθήκες που 

επικρατούν γενικά στην εσωτερική αγορά δεν έχει αντιμετωπι

στεί μέχρι τώρα πρόβλημα για το εγχώριο δυναμικό του κλάδου 

από τις δραστηριότητες ξένων εταιρειών στη χώρα. Ξένες τεχνι

κές εταιρείες, συνήθως, συνεργάζονται με εγχώριες για ορι

σμένα έργα με ειδικές τεχνολογικές απαιτήσεις. Ακόμη και στα 

έργα που δημοπρατούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επι

βάλλει το Κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 71/305), δεν έχει αναπτυ

χθεί επικίνδυνος ανταγωνισμός. Χωρίς να παραγνωρίζεται το 

γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές αξιόλογες τεχνικές 

επιχειρήσεις και γενικά το τεχνικό δυναμικό του κλάδου μπορεί 

να εκτελέσει με επάρκεια τα περισσότερα έργα, εκείνο που κυ

ρίως προστατεύει τον κλάδο (όχι μόνο στην ελληνική αγορά) 

είναι η ιδιαιτερότητα των κατασκευαστικών έργων και όχι το 

ανταγωνιστικό του επίπεδο. Τα κατασκευαστικά έργα συνδέονται 

απόλυτα με ορισμένο τόπο στον οποίο πρέπει να απασχοληθούν 

άνθρωποι και εξοπλισμός, προσαρμοσμένοι σε διαφορετικές 
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νομοθεσίες και σε διαφορετικές οργανωτικές, κοινωνικές, 

τεχνολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Εξάλλου, οεν έχει 

ακόμη εφαρμοστεί η Οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των 

διπλωμάτων των αρχιτεκτόνων και δεν είναι δυνατή η ελεύθερη 

εγκατάσταση των επαγγελματιών στις χώρες-μέλη. 

Το γεγονός Βέβαια ότι δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα 

πρόβλημα ανταγωνισμού από ξένες επιχειρήσεις στην εσωτερική 

αγορά, δεν πρέπει να εφησυχάζει τους ενδιαφερομένους, επειδή 

αφενός η τεχνολογία των έργων εξελίσσεται γρηγορότερα στις 

αναπτυγμένες χώρες και επομένως είναι πιθανό να αυξάνει η 

σχετική τους ανταγωνιστικότητα, αφετέρου σχεδιάζονται τροπο

ποιήσεις στην Οδηγία 71/305 ώστε να γίνεται ευκολότερη η 

διακίνηση των τεχνικών επιχειρήσεων στην αγορά της Κοινότη

τας. 

Ενδιαφέρον, άλλωστε, για την ελεύθερη διακίνηση των 

τεχνικών εταιρειών στο διεθνή χώρο και όχι στον Κοινοτικό, 

έχει εκδηλωθεί από χώρες που μετέχουν σε ευρύτερες διακρατι

κές συμφωνίες διεθνούς εμπορίου (GATT) και επιδιώκουν την 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών. 

1.8.2. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στο εξωτερικό 

Είναι ήδη γνωστές
1
 οι δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες στις χώρες της 

Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής την εποχή που είχαν 

1. Βλέπε Έκθεση "Κατασκευές", Πρόγραμμα 1983-1987, 
Κεφ. II. 
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αναλάβει αρκετά έργα, καθώς και η εξέλιξη στην αγορά αυτή 

μετά το 1980. Το μερίδιο των ελληνικών εταιρειών συρρικνώθηκε 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 

δεν αξιοποιείται και η δυνατότητα συμμετοχής της Ελλάδας στα 

κατασκευαστικά έργα τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάπτυξης). Αντίθετα, παρατηρείται αξιόλογη ελληνική 

συμμετοχή στις μελέτες. 

Όσον αφορά στη δυνατότητα δραστηριοποίησης των ελλη

νικών εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, το εγχείρημα οπωσδήποτε 

είναι δύσκολο και λόγω της σχετικής υστέρησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων (σε οργάνωση, οικονομική επιφάνεια κλπ.) και 

ακόμη λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν επιχειρήσεις, που με κάποια.κρατική 

συμπαράσταση (μέσα στα επιτρεπόμενα από την Κοινότητα πλαί 

σια) θα μπορούσαν να αναλάβουν ορισμένα έργα και κυρίως 

εξειδικευμένες εργασίες σχετιζόμενες με υλικά που παράγονται 

στην Ελλάδα, με τα οποία είναι εξοικειωμένο το εγχώριο εργα

τικό δυναμικό. Τέτοιες εργασίες είναι οι μαρμαροεπενδύσεις, 

Ό ι εφαρμογές μπετονίτη, περλίτη κλπ. 

1.9. Συνοπτική διατύπωση συμπερασμάτων 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι από τη φύση της 

στενά συνδεμένη με συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, γι' αυτό και 

ο κλάδος των Κατασκευών, με δεδομένες και τις πολλές διακλα-

δικές του σχέσεις, είναι πολλαπλά συνδεμένος με την εγχώρια 

αγορά ακόμη και σε χώρες που έχουν αναπτύξει έντονη κατα

σκευαστική δραστηριότητα σε ξένες αγορές. Συνέπεια αυτής της 

στενής σύνδεσης με την εγχώρια αγορά είναι ότι οι Κατασκευές 
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επηρεάζονται, περισσότερο ίσως από άλλους κλάδους, από τις 

ποσοτικές επιδόσεις της εθνικής οικονομίας αλλά και από τα 

ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβε

βαιώνονται από την ανάλυση που προηγήθηκε. Τα τελευταία 

χρόνια, ο κλάδος παρουσιάζει προβλήματα ποσοτικά που σχετί

ζονται με την οικονομική ύφεση, αλλά και διαρθρωτικά που 

είναι πολυσύνθετα, μονιμότερα και συνδέονται με μακροχρόνιες 

αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. 

Οι Κατασκευές, γενικά, παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 

μιας δραστηριότητας που αναπτύχθηκε χωρίς επαρκή προγραμματι

σμό, στα στενά πλαίσια μιας εσωτερικής αγοράς με περιορισμέ

νες ποσοτικά και ποιοτικά απαιτήσεις, χωρίς επάρκεια επενδυ

τικών πόρων και επιχειρηματικό-οργανωτικό πνεύμα και επι

πλέον ο κλάδος χρησιμοποιήθηκε έμμεσα και άμεσα ως εργαλείο 

οικονομικής πολιτικής. 

Ως προς τα επιμέρους θέματα του κλάδου, η κατάσταση 

μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

α. Τα έργα του κλάδου χαρακτηρίζονται από διασπορά ως 

προς το χώρο. Έλλειψη επαρκών προδιαγραφών και προτυποποίη

σης εργασιών και υλικών, αδυναμία επαρκών ελέγχων και αναντι-

στοιχία κόστους-ποιότητας. 

6. Το παραγωγικό δυναμικό του κλάδου, από τις επιχει

ρήσεις και τα μηχανήματα μέχρι τους εργαζόμενους και τα 

υλικά, παρουσιάζει μεν επάρκεια για την ικανοποίηση των 

αναγκών των έργων, αλλά δεν έχει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

του δυναμικού ενός αναπτυγμένου κλάδου ως προς την οργάνωση, 

την ανταγωνιστικότητα, την αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολο

γίας και τεχνογνωσίας και την παραγωγικότητα. 

γ. Το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων έργων παρουσιάζει 
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ορισμένα προβλήματα που θα πρέπει σύντομα να εξομαλυνθούν, 

ενώ αντίθετα άα πρέπει να προωθηθούν τα θετικά στοιχεία του 

θεσμικού πλαισίου σχετικά με τον καθορισμό προδιαγραφών και 

ελέγχων και την παρακολούθηση των έργων. 

δ. Η χρηματοδότηση των δημόσιων έργων παρουσιάζει 

προβλήματα πέρα από εκείνα της ομαλής ροής και της ορθολογι

κής κατανομής των πιστώσεων. Το εφαρμοζόμενο σύστημα χρηματο

δότησης είναι σαφώς ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκών των 

μεγάλων ιδίως έργων, επειδή δεν προβλέπει κανένα τρόπο αποτε

λεσματικής επανείσπραξης των επενδυόμενων πόρων από τους 

ωφελούμενους. 

ε. Η επιβολή του ΦΠΑ στην κατασκευαστική δραστηριότητα 

δημιουργεί στα έργα ορισμένα προβλήματα που θα πρέπει να 

μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. 

στ. Η μέχρι τώρα εμπειρία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό 

είναι μικρή. Εντούτοις, θα πρέπει να ενισχύεται με κάθε τρόπο 

(στα πλαίσια ορθολογικών και επιλεκτικών διαδικασιών) κάθε 

τέτοια δραστηριότητα. 

ζ. Σημειώνεται έλλειψη ερευνητικών προγραμμάτων και 

πειραματικών εργαστηρίων προσανατολισμένων στην παραγωγή, 

στην εφαρμογή και τον έλεγχο νέων υλικών κατασκευών και νέων 

τρόπων κατασκευής. 

η. Τα προγραμματιζόμενα μεγάλα έργα θα απαιτήσουν 

εφαρμογή νέων για την Ελλάδα τρόπων χρηματοδότησης και εκμε

τάλλευσης και γενικά οργάνωσης της κατασκευής. Επομένως 

πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση 

της εμπειρίας που θα αποκτηθεί. 

θ. Μέχρι τώρα δεν έχει καταβληθεί συστηματική προσπά-
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δεια για καταγραφή, συλλογή και περιοδική παρακολούθηση 

διάφορων μεγεθών σχετικών με τη δραστηριότητα του κλάδου, 

γεγονός που εμποδίζει τη συστηματική ανάλυση. 

- 54- -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

2. Προοπτικές του κλάδου στην περίοδο 1988-1992 

2.1. Προοπτική των μακροοικονομικών εξελίξεων στην 5ετία 

1988-1992 

Λόγω των σχετικά χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονο

μίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και των προβλημάτων που υπάρ

χουν σχετικά με το ισοζύγιο και τον πληθωρισμό, δεν είναι 

δυνατή η διατύπωση προβλέψεων με κάποια ασφάλεια, δεδομένης 

και της ευαισθησίας του κλάδου στις οικονομικές διακυμάνσεις 

και στα διάφορα μέτρα πολιτικής. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές 

όμως, μπορούν να διατυπωθούν ορισμένες γενικές προβλέψεις για 

τις ποσοτικές εξελίξεις στον κλάδο με βάση κάποια δεδομένα. 

Τα δεδομένα αυτά είναι τα μακροοικονομικά σενάρια, όπου προ

βλέπεται μια ήπια γενική ανάκαμψη, αλλά και κυρίως το χαμηλό 

επίπεδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας σήμερα και η 

έναρξη εκτέλεσης των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, που θεωρεί

ται οριστική κυβερνητική επιλογή
1
. 

1. Η επιλογή αυτή θεωρείται δεδομένη και στη διατύ
πωση προβλέψεων για επιμέρους θέματα του κλάδου που αναφέρο
νται στη συνέχεια. 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί να αναμένεται μέσα 

στην 5ετία μια μικρή ανάκαμψη του κλάδου, που θα προέλθει 

κυρίως από την έναρξη κατασκευής των μεγάλων έργων και από 

μικρή αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. 

2.2. Προοπτικές μεταβολών στο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο 

των έργων 

Οι σημαντικότερες θεσμικές μεταβολές, που πιθανόν να 

σημειωθούν στην 5ετία του Προγράμματος, θα προκύψουν υπό την 

πίεση των εξελίξεων στα πλαίσια της ΕΟΚ και συγκεκριμένα από 

την προσπάθεια προσαρμογής των εθνικών νομοθεσιών σε ορισμένα 

Κοινοτικά πρότυπα, για θέματα που θεωρούνται κρίσιμα για την 

ενοποίηση της αγοράς. Τέτοιες μεταβολές θα αφορούν άμεσα στη 

θέσπιση ποιοτικών προτύπων για ορισμένες κατασκευαστικές 

εργασίες και υλικά, καθώς επίσης στη θέσπιση κανόνων που θα 

υλοποιούν τη δυνατότητα της ελεύθερης εγκατάστασης ελεύθερων 

επαγγελματιών σε χώρες-μέλη και γενικά τη δυνατότητα διείσδυ

σης στις εθνικές αγορές. Μικρότερης, αλλά αποφασιστικής, 

σημασίας θα είναι μεταβολές που υπαγορεύονται από την ανάγκη 

της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ανεξάρτητα 

από διεθνείς υποχρεώσεις. Τέτοιες μεταβολές θα αφορούν ορι

σμένα σημεία του νέου Νόμου 1418/84 για τα δημόσια έργα τα 

οποία, όπως παρατηρήθηκε και στο σχετικό κεφάλαιο, δημιουρ

γούν προβλήματα στα έργα και στις επιχειρήσεις. 

Ειδικά για τα ιδιωτικά έργα, δεν αναμένονται άμεσες 

θεσμικές αλλαγές, επειδή δεν ασκούνται πιέσεις προς την 

κατεύθυνση αυτή, παρά τα ορισμένα προβλήματα που δημιουργού

νται από τα ισχύοντα θεσμικά και οργανωτικά σχήματα και παρά 
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τις δυσκολίες που δα δημιουργήσει η επιβολή του ΦΠΑ στην 

αντιπαροχή. 

Σημαντικότερες όμως, αν και πιο αβέβαιες, 8α είναι 

ορισμένες οργανωτικές μεταβολές οι οποίες δε άα πραγματοποιη

θούν ενδεχομένως στην 5ετία του Προγράμματος, δα αρχίσουν 

όμως να διαφαίνονται. Τέτοιου είδους μεταβολές δα προκύψουν 

έμμεσα από καινοτομίες, για την ελληνική αγορά, στο σύστημα 

χρηματοδότησης των έργων. Ειδικότερα για τα δημόσια έργα, με 

την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων μεγάλων έργων, με τρόπο 

πέρα από το συμβατικό σύστημα που ίσχυε μέχρι τώρα, δα δο

κιμαστούν νέες μέδοδοι χρηματοδότησης και διαδικασίες κατα

σκευής έργων. Βέβαια, δεν είναι δυνατό να γίνουν προβλέψεις 

για την επιτυχία των μεδόδων αυτών στις συγκεκριμένες περι

πτώσεις. Αν όμως κάποιος από τους τρόπους χρηματοδότησης που 

δα εφαρμοστούν αποδειχτεί αποτελεσματικός με ευρύτερα οικονο

μικά κριτήρια, δημιουργούνται πιδανότητες επανάληψης του σε 

άλλη ανάλογη περίπτωση με πιδανό ενδιαφέρον συμμετοχής και 

από Έλληνες χρηματοδότες. Άλλωστε, οι ανάγκες υποδομής 

παραμένουν σημαντικές και οι πόροι του Δημοσίου είναι και δα 

παραμείνουν περιορισμένοι. 

λ
Οσον αφορά στα ιδιωτικά έργα, το έναυσμα για αλλαγές 

στα μέχρι τώρα ισχύοντα σχήματα και η εμφάνιση του συστήματος 

της οργανωμένης δόμησης, μπορεί να προέλθει από την εγκατά

σταση
1
 και λειτουργία στην Ελλάδα ιδρυμάτων υποθηκικής πίστης 

1. Η αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή των κανόνων και 
της τεχνικής της υποδηκικής πίστης, όπως ασκείται από τα 
διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, είναι μία από τις άμεσες επιδιώ
ξεις, στα πλαίσια της προσπάδειας για ενοποίηση της αγοράς 
τραπεζικής πίστης. 
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(mortgage credit institutions) κατά τα δυτικοευρωπαϊκά 

πρότυπα. Συχνά τα ιδρύματα αυτά δε χρηματοδοτούν μόνο αλλά 

και κατασκευάζουν κτίρια με οργανωμένη δόμηση. Ένα από τα 

εμπόδια στην κατεύθυνση αυτή θα είναι βέβαια η διάάεση της 

κατάλληλης και φτηνής γης, αλλά αυτό άα μπορούσε ενμέρει να 

παρακαμφθεί, αν υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον. Οι προοπτικές 

αυτές είναι αβέβαιες και πάντως απώτερες της Βετίας. Αυτού 

του είδους οι αλλαγές όμως θα προκαλέσουν αλυσιδωτές επιδρά

σεις τόσο στην τεχνολογία κατασκευής όσο και στην παραγωγή 

και διακίνηση των κατάλληλων υλικών. Οι περιορισμοί της 

αγοράς και σε αυτόν τον τομέα (των υλικών) μπορεί να περιορί

σουν την έκταση και το βάθος των μεταβολών στην οργάνωση και 

τεχνολογία των έργων. 

2.3. Προοπτικές τεχνολογικών εξελίξεων 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Βετία 1988-1992 είναι 

δυνατό να προκύψουν έμμεσα από την ανάγκη προσαρμογής προς 

ορισμένα Κοινοτικά πρότυπα σχετικά με τις προδιαγραφές κατα

σκευής των κτιρίων και των υλικών που προωθούνται στα πλαίσια 

της επιδιωκόμενης τεχνολογικής εναρμόνισης. Οι σχετικές Οδη

γίες
1
, που η ψήφιση τους ακόμη εκκρεμεί, αναμένεται ότι θα 

έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Υπουργών μέχρι το 1992. 

1. "Completing the Internal Market" white paper from 
the Commission to the European Council, Κεφ. 2.6 και "Second 
Report from the Commission to the Council and the European 
Parliament" on the implementation of the Commission's white 
paper on completing the internal market. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η άμεση προετοιμασία της Ελλάδας 

για ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση των παραπάνω Οδηγιών 

κρίνεται απαραίτητη. 

Ορισμένες τεχνολογικές εξελίξεις, επίσης, ενδέχεται να 

προκύψουν και από την τεχνολογική εμπειρία της κατασκευής των 

μεγάλων έργων, στο βαθμό που θα γίνει δυνατή η συνεργασία με 

ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε κάποιο υψηλό επίπεδο. Όπως 

όμως έχει ήδη επισημανθεί, για την πραγματική αφομοίωση της 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας απαιτείται η διεύρυνση της 

αγοράς και η δυνατότητα επανάληψης έργων με υψηλές τεχνολογι

κές απαιτήσεις, πράγμα αντικειμενικά δύσκολο. 

2.4. Προοπτικές του κλάδου στα πλαίσια της ενοποίησης της 

αγοράς (1992) 

Είναι ενδεχόμενο μέσα στην 5ετία του Προγράμματος 

1988-1992 να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την 

ενοποίηση της αγοράς σε όλους τους τομείς, αλλά οπωσδήποτε 

στο διάστημα αυτό θα έχουν προωθηθεί σε κάποιο βαθμό αρκετά 

θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτά της εναρμόνισης των τεχνο

λογικών προτύπων και των κανόνων της υποθηκικής πίστης, τα 

οποία αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, γεγονός που 

θα έχει συνέπειες άμεσες ή έμμεσες για τις Κατασκευές. 

Άλλα θέματα που προωθούνται και αφορούν άμεσα στην 

ενοποίηση της αγοράς στον κλάδο, είναι η τροποποίηση των 

διαδικασιών που προβλέπονται στην Οδηγία 71/305, ώστε να 

διευκολύνεται η ανάληψη δημόσιων έργων από τεχνικές εταιρείες 

άλλων χωρών-μελών, καθώς και η εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώ

ρισης των διπλωμάτων των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών στις 
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χώρες-μέλη. Αυτό το τελευταίο θέμα είναι πολύ δυσκολότερο, 

αλλά η υιοθέτηση κάποιου σχήματος κοινής αποδοχής είναι 

απαραίτητη για την υλοποίηση της ελεύθερης εγκατάστασης 

επαγγελματιών του κλάδου. Στην Ελλάδα ειδικά, η εφαρμογή της 

Οδηγίας για την αναγνώριση των διπλωμάτων των αρχιτεκτόνων 

εκκρεμεί, επειδή θα δημιουργήσει προβλήματα στην ισχύουσα 

νομοθεσία και πρακτική, αλλά το όλο θέμα υπερβαίνει τα όρια 

και τις αρμοδιότητες αυτής της Ομάδας Εργασίας. 

Ως προς τις τελικές συνέπειες της ενοποίησης, δεν 

είναι δυνατό να αποφανθεί κάποιος με Βεβαιότητα γι' αυτές. 

Παρά τις ανησυχίες που γεννά η προοπτική αυτή, δημιουργούνται 

συγχρόνως και ευκαιρίες για το ξεπέρασμα των εμποδίων που 

θέτει η περιορισμένη εσωτερική αγορά. Όσο για τον κίνδυνο 

της εκτόπισης του εγχώριου τεχνικού δυναμικού από τα έργα της 

χώρας, αν και αυτός είναι υπαρκτός, δε θεωρείται τόσο άμεσος, 

ιδίως για τα ιδιωτικά έργα. Επομένως, υπάρχει περιθώριο 

χρόνου για να αντιμετωπιστεί. Άλλωστε, οι ιδιομορφίες των 

κατασκευαστικών έργων και επιπλέον οι ιδιομορφίες της ελληνι

κής αγοράς, αποτελούν μια "φυσική" προστασία για τον κλάδο, 

παρόλο που η ασφαλέστερη προστασία είναι η καλή οργάνωση και 

ευρωστία των ντόπιων επιχειρήσεων. Το τελικό αποτέλεσμα θα 

κριθεί από την ικανότητα των ενδιαφερομένων (Πολιτείας και 

ιδιωτών) να συντονίσουν τις προσπάθειες τους ώστε να αντιμε

τωπίσουν τα προβλήματα και να εκμεταλλευτούν τις αντίστοιχες 

ευκαιρίες. 
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2.5. Οι προοπτικές του κλάδου σε μιαν ελεύθερη διεθνή αγορά 

υπηρεσιών 

Οι προοπτικές του κλάδου στα πλαίσια της απελευθέρωσης 

της διεθνούς αγοράς υπηρεσιών είναι ανάλογες με αυτές που 

διαγράφονται στα πλαίσια της ενιαίας Κοινοτικής αγοράς, με 

ορισμένες όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις 

αφορούν στην έκταση της αγοράς που διαμορφώνεται σε κάθε 

περίπτωση και κυρίως στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. 

Στην περίπτωση της ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών στο 

διεθνή χώρο, η αγορά εκτείνεται σε όλες τις χώρες που δε

σμεύονται συμβατικά στις πέντε ηπείρους, επομένως υπεισέρχο

νται περισσότερα "φυσικά" εμπόδια αλλά και περισσότεροι 

κίνδυνοι από την ποικιλία των ανταγωνιστών, ίσως βέβαια και 

περισσότερες ευκαιρίες. Είναι πιθανό ότι το καθαρό αποτέλεσμα 

θα αποβαίνει σε όφελος των χωρών που ήδη έχουν αρκετή εμπει

ρία και οργάνωση στον κλάδο ή είναι σε θέση να προσφέρουν 

πολύ ανταγωνιστικές τιμές, πράγμα που συνδέεται με το φτηνό 

εργατικό δυναμικό. 

Επειδή είναι σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας δεν 

ανήκει στις παραπάνω, δε φαίνεται πιθανό η χώρα να αντλήσει 

καθαρά οφέλη από ένα χώρο στον οποίο δεν έχει μέχρι τώρα επι

δείξει μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Εκείνο που κάνει τη διεθνή 

αγορά να φαίνεται περισσότερο προβληματική σε σχέση με την 

αγορά της ΕΟΚ, είναι το γεγονός ότι η διευρυμένη αυτή αγορά 

θα είναι αναγκαστικά λιγότερο διερευνήσιμη και προσιτή και 

κυρίως θα περιλαμβάνει χώρες με φτηνό εργατικό δυναμικό. Στην 

περίπτωση αυτή, ο ανταγωνισμός θα είναι διπλός (από χώρες 

αναπτυγμένες και μη) και θα προσφέρονται στους ενδιαφέρομε-



νους ευκαιρίες ανταγωνιστικών σχημάτων (π.χ. μια γαλλική 

τεχνική εταιρεία θα μπορεί να εκτελεί έργα σε τρίτη χώρα με 

Κορεάτες εργάτες). 

Σε περίπτωση που η Ελλάδα ως μέλος της ΕΟΚ υποχρεωθεί 

να δεσμευτεί συμβατικά για την απελευθέρωση του εμπορίου 

υπηρεσιών στον κλάδο των Κατασκευών, θα πρέπει να αποκλείσει 

την ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης εργατικού δυναμικού 

(εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων) για λόγους κοινω

νικοοικονομικούς αλλά και εθνικούς. 

- 62 -



ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

3. Κατευθύνσεις πολιτικής και προτάσεις μέτρων 

για τις Κατασκευές 

Έχοντας υπόψη, αφενός τις διαπιστώσεις σχετικά με τα 

προβλήματα και τις αδυναμίες που παρουσιάζει σήμερα ο κλάδος, 

αφετέρου τις διαγραφόμενες προοπτικές, καθώς επίσης και την 

άμεση και έμμεση εξάρτηση του κλάδου από τη μακροοικονομική 

πολιτική και την ευαισαησία του σε διάφορα θεσμικά μέτρα, 

κρίνεται απαραίτητη: 

i. Η στενότερη παρακολούθηση του κλάδου μέσω της 

συγκέντρωσης περισσότερων και πιο εξειδικευμένων στοιχείων 

και πληροφοριών. 

ii. Η χάραξη μιας συνεπούς και μακροχρόνιας πολιτικής 

στον κλάδο, όχι μόνον αναφορικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη 

αλλά και με την αντιμετώπιση των ειδικότερων προβλημάτων που 

επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και ανταγωνιστικότητα των 

Κατασκευών. 

Σχετικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη του κλάδου, προ

τείνεται : 

Η εξασφάλιση της αναγκαίας ανάκαμψης με όσο το δυνατόν 

ήπιο και ομαλό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η οργάνωση και ο 

προγραμματισμός της δραστηριότητας αυτών που μετέχουν με 

οποιοδήποτε τρόπο στον κλάδο. 
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Για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας στα δημόσια έργα, θα πρέπει να καταρτίζονται 

μεσοχρόνια προγράμματα δημόσιων επενδύσεων (με την ευρεία 

έννοια), λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις υφιστάμενες ανάγκες ή 

άλλες πολιτικές σκοπιμότητες αλλά και τους περιοριστικούς 

παράγοντες, δηλαδή τους διαθέσιμους πόρους και τη γενικότερα 

ενδεικνυόμενη οικονομική πολιτική. 

Για τον ιδιωτικό τομέα, η κρατική παρέμβαση αν και 

είναι κυρίως έμμεση (θεσμικά μέτρα κυρίως και δευτερευόντως 

χρηματοδότηση), εντούτοις μπορεί να χαρακτηριστεί καθοριστική 

για τον κλάδο. 

Όσον αφορά στα ειδικότερα προβλήματα της λειτουργίας 

του κλάδου, προτείνονται τα εξής: 

α. Ειδικότερη έρευνα για τα προβλήματα του ΦΠΑ στα 

δημόσια και ιδίως στα ιδιωτικά έργα. Ειδικά για τα δημόσια 

έργα, θα πρέπει να γίνει απολογισμός της εμπειρίας από την 

εφαρμογή του ΦΠΑ κατά το 1987 και εξακρίβωση της πραγματικής 

μεταφοράς πόρων από τις επενδύσεις στον τακτικό κρατικό 

προϋπολογισμό. Θα πρέπει να ακολουθήσει ανάλογη προσαρμογή 

των κονδυλίων για τις επενδύσεις, και ειδικά μέτρα για τις 

επενδύσεις στις οποίες αυτός που πληρώνει και αυτός που 

εισπράττει δε συμπίπτουν (παράλληλες επενδύσεις). 

Για τα ιδιωτικά έργα, πρέπει να υπολογιστεί η θεωρη

τική επιβάρυνση των έργων από την πλήρη εφαρμογή του ΦΠΑ 

(στην αντιπαροχή και κατά την αγορά), λαμβανομένου υπόψη και 

του χρηματοοικονομικού κόστους. Να επισημανθούν επίσης οι 

δραστηριότητες που υπόκεινται σε φοροδιαφυγή και να διερευνη

θεί αν υπάρχουν πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης. Τέλος, θα πρέ

πει να γίνει συγκριτική αξιολόγηση της φορολογικής επιβάρυν-
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σης των διάφορων μορφών οικοδόμησης (οικοδόμηση από ιδιοκτήτη 

μη εργολάβο - οικοδόμηση από εργολάβο με αντιπαροχή) τόσο με 

τη φορολογική νομοαεσία που καταργήθηκε όσο και με τη νέα, 

δηλαδή το ΦΠΑ. 

6. Εφαρμογή του Νόμου 1418/84. 

Να διευάετηαούν τα κάδε είδους προβλήματα που έχουν 

προκύψει κατά την εφαρμογή του Νόμου 1418/84 και κυρίως 

εκείνα της κατάχρησης των διατάξεων περί απευαείας ανάάεσης, 

κατάτμησης των έργων και αυτεπιστασίας. Να αξιοποιηθούν οι 

διατάξεις του Νόμου περί ελέγχου και προδιαγραφών των έργων. 

γ. Θέσπιση μητρώου για τις επιχειρήσεις ιδιωτικών 

έργων. 

Η θέσπιση, για τις επιχειρήσεις αυτές, μητρώου ανάλο

γου με τα ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχειρήσεων θεωρείται ότι θα 

συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων ιδιωτικών 

έργων και στην απαλλαγή του κλάδου από τους ευκαιριακούς 

επιχειρηματίες. 

δ. Επαγγελματική εκπαίδευση του τεχνικού δυναμικού. 

Να ιδρυθούν σχολές για την εκπαίδευση τεχνιτών διάφο

ρων κατασκευαστικών εργασιών. Να οργανωθούν προγράμματα 

μετεκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες τεχνικού προσωπικού. Η 

υποχρέωση για εκπαίδευση όσων επιθυμούν να εργαστούν στον 

κλάδο να συνδυαστεί με αντίστοιχη επαγγελματική κατοχύρωση. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι σχολές όλων των βαθμίδων 

πρέπει να ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες ανάγκες της παραγω

γής. 

ε. Υποστήριξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο 

εξωτερικό. 

'Εστω και αν σήμερα η δραστηριότητα στο εξωτερικό 
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είναι περιορισμένη, αυτή δεν πρέπει να υποτιμάται αλλά πρέπει 

να ενισχύονται οι επιχειρήσεις που τη διεξάγουν. Οι προϋποθέ-

σεις και οι όροι της ενίσχυσης δεν πρέπει να είναι γενικοί 

και ίδιοι για όλες τις περιπτώσεις, αλλά να προβλέπουν επι

λογή και διαφοροποίηση κατά περίπτωση. Οι τρόποι και βαθμοί 

ενίσχυσης πρέπει να είναι ανάλογοι με αυτούς που εφαρμόζουν 

άλλες χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δραστηριοποι

ούνται και οι Πρεσβείες της χώρας στο εξωτερικό. 

στ. Θέσπιση προδιαγραφών και προτύπων. 

Να μεθοδευτεί η θέσπιση προδιαγραφών και προτύπων για 

εργασίες και υλικά για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Η προ

σπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με ανάλογες εργασίες και 

Οδηγίες που προωθούνται στα πλαίσια της Κοινότητας, και να 

αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αλλά και στην άνοδο της 

ποιοτικής αξιοπιστίας της κατασκευής. Συγχρόνως η θέσπιση 

προδιαγραφών για τα υλικά θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη 

και στην εξυπηρέτηση διαφοροποιημένων αναγκών, όπου προκύπτει 

διαφοροποίηση, για λόγους κλιματολογικούς ή άλλους (π.χ. 

εδαφολογικούς), και στη χρησιμοποίηση εγχώριων υλικών, όπου 

προκύπτει γενικό οικονομικό συμφέρον. 

Η προώθηση των θεμάτων αυτών θα γίνει μέσω συνδυασμού 

ερευνητικών προγραμμάτων που θα εκπονούνται από τα ΑΕΙ, το 

ΚΕΔΕ (Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Δημοσίων Έργων) και τον 

ΕΛΟΤ. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να ενισχυθούν κατάλληλα με 

εργαστήρια ελέγχου και δοκιμών. Τα προγράμματα θα πρέπει να 

συντονίζονται από κάποιο κεντρικό συντονιστικό όργανο (όχι 

νέο φορέα, ίσως κάποια μεικτή επιτροπή), ώστε να εξασφαλίζε

ται η συμπληρωματικότητα και πρακτική χρησιμότητα των ερευ

νών, καθώς επίσης και η σύνδεση με αρμόδια Κοινοτικά όργανα. 
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Ετα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εξασφαλιστούν και προ

γράμματα πειραματικών εφαρμογών τόσο για την παραγωγή νέων 

υλικών εκτός εργαστηρίων (συνεργασία με επιχειρήσεις) όσο και 

για τη χρησιμοποίηση τους σε δημόσια έργα (π.χ. προγράμματα 

ÄOEK). 

Είναι σαφές ότι η υλοποίηση του μέτρου αυτού απαιτεί 

σημαντικούς πόρους και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα 

απαιτούμενα ποσά. Εφόσον οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα 

μπορούσε να αρχίσει μια σταδιακή υλοποίηση σε υγιείς Βάσεις 

και με μακροχρόνιες προοπτικές. Εε ορισμένες περιπτώσεις θα 

μπορούσαν να αντληαούν πόροι από την ΕΟΚ ή ίσως και από 

ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. 

ζ. Οργάνωση συστήματος πληροφοριών για τον κλάδο. 

Πρέπει να οργανωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

'Εργων, σε συνεργασία με την ΕΕΥΕ και κάθε άλλο αρμόδιο 

όργανο, ένα αρχείο στοιχείων και πληροφοριών για τον κλάδο. 

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώνονται, 

να παρακολουθούνται συστηματικά και να δημοσιεύονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, είναι τα εξής: 

- Ετήσια απασχόληση κατά κατηγορίες έργων (δημόσια, ιδιωτι

κά), γεωγραφική κατανομή, ειδικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, 

συμβατικό καθεστώς απασχόλησης (μόνιμοι, με σύμβαση έργου, 

ημερομίσθιοι, ελεύθεροι επαγγελματίες), ελλείψεις εργατι

κού δυναμικού κατά ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή. 

- Ετήσια δραστηριότητα γραφείων μελετών. 

- Ετήσια δραστηριότητα τεχνικών εταιρειών κατά κατηγορία και 

μέγεθος έργων και κατά τόπο (ξένες που εργάζονται στην 

Ελλάδα - ελληνικές στο εξωτερικό). 

- Λεπτομερή στοιχεία κόστους, τουλάχιστον ετήσια, για την 
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αμοιβή της εργασίας, τη χρήση των μηχανημάτων, τα επιχει

ρηματικά κέρδη, τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τη φορολογία 

(τα υλικά κτιρίων ήδη παρακολουθούνται κατά μήνα). Μέσο 

συνολικό κόστος (απόλυτα μεγέθη) κατά κυβικό για κατοικίες 

και κτίρια άλλων χρήσεων. 

Πλήρης καταγραφή των κατασκευαστικών επιχειρήσεων κατά 

μέγεθος, ειδικότητα, τόπο εγκατάστασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Προοπτικές του κλάδου των Κατασκευών 

στα πλαίσια της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς (1992) 





1. Προοπτικές του κλάδου των Κατασκευών 

στα πλαίσια της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς (1992) 

Λόγω της ιδιομορφίας των Κατασκευών ως κλάδου δευτερο

γενούς παραγωγής, οι διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές στον κλάδο 

αναγκαστικά περιορίζονται σε εμπορικές ανταλλαγές υπηρεσιών 

που απαιτούν μετακινήσεις των αρμόδιων προσώπων (ατομικά ή 

συλλογικά) και του εξοπλισμού στον τόπο παραγωγής. Οι μετακι

νήσεις αυτές μεταξύ χωρών και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών 

(μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή) δεν είναι κάτι σπάνιο, ειδικά 

για τα μεγάλα έργα, αλλά δεν αποτελούν και κοινή πρακτική 

ακόμη και για χώρες με κοινά σύνορα. Η παραγωγή των κατα

σκευαστικών έργων - άρρηκτα δεμένη με το χώρο - απαιτεί προ

σαρμογή του παραγωγικού δυναμικού, πέρα από τα άεσμικά εμπό

δια που εξακολουθούν να υπάρχουν στις χώρες-μέλη. 

1.1. Οι εξελίξεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας 

Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει το μικρό άνοιγμα των 

εθνικών αγορών στον κλάδο των Κατασκευών και συγχρόνως την 

ανάγκη ανάπτυξης του ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων 

φορέων του κλάδου σε Κοινοτικό επίπεδο. Για το λόγο αυτόν 

επιδιώκει την άρση των άεσμικών εμποδίων - θέσπιση θεσμικών 

κινήτρων - προκειμένου να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τα κύρια θεσμικά εμπόδια αναφέρονται στον τρόπο δημοπράτησης 

των έργων, στους περιορισμούς στη διακίνηση και εγκατάσταση 

στις χώρες της Κοινότητας, και σε κάποιο βαθμό σε διαφορές 

τεχνολογικών προτύπων και εφαρμοσμένων τεχνικών σε εργασίες 



και υλικά. Όπως είναι γνωστό, η Οδηγία 71/305 που είχε 

θεσπιστεί με σκοπό το "συντονισμό των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων", όπως τροποποιήάηκε και συμπληρώ-

άηκε με την Οδηγία 78/669, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη 

διαφάνεια στη σύναψη των συμβάσεων και να περιορίζονται οι 

διακρίσεις σε βάρος των αλλοδαπών υποψηφίων, δεν αποδείχτηκε 

επαρκής για την αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Οι λόγοι που δεν προωάήάηκαν αρκετά οι συναλλαγές 

αυτές, αποδίδονται, κυρίως, αφενός στην παραβίαση της Οδηγίας 

από τις χώρες-μέλη με αφορμή διάφορες θεσμοθετημένες εξαιρέ

σεις (ως προς το είδος των έργων και τους προβλεπόμενους 

τρόπους ανάθεσης), αφετέρου σε πρακτικές δυσκολίες λόγω της 

ανεπάρκειας των διαδικασιών και των προθεσμιών για σωστή 

ενημέρωση και έγκαιρη υποβολή προσφορών. Η Επιτροπή, στην 

προσπάθεια της να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ολοκλήρωση 

της εσωτερικής αγοράς, προτείνει την αναθεώρηση της ισχύουσας 

Οδηγίας 71/305 για τα δημόσια έργα, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

απόψεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης Εργοληπτών, καθώς και τις 

δυσκολίες που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα στο θέμα. 

Συνοπτικά, τα κύρια σημεία, στα οποία η Οδηγία προτεί

νει αλλαγές ή επιδιώκει την προώθηση τους, είναι τα ακόλουθα: 

α. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας και 

ως προς τους φορείς
1
 (δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας κλπ.) και ως προς το είδος των έργων (έργα 

1. Προτείνεται να συμπεριληφθούν και ιδιωτικοί φορείς 
που έχουν αναλάβει την παροχή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
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ενέργειας, πόσιμου νερού) και το εύρος της σύμβασης (όχι μόνο 

κατασκευές καθεαυτές αλλά και χρηματοδότηση, οργάνωση, διεύ-

αυνση κλπ.). 

6. Η διευκόλυνση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων για 

συμμετοχή σε ενδοκοινοτικές δημοπρασίες με αλλαγές στη διαδι

κασία ενημέρωσης, υποβολής των προσφορών και στην τυποποίηση 

των τρόπων προκήρυξης. Στα πλαίσια αυτά, προτείνονται και 

μέτρα για την ενίσχυση των υπεργολαβιών χωρίς να θίγεται η 

ακεραιότητα των έργων, καθώς και για τη σύσταση κοινοπραξιών 

ώστε να ενθαρρύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

ανάληψη δραστηριοτήτων. 

γ. Η αναπροσαρμογή του ελάχιστου ορίου για την υπο

χρεωτική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κοινότητας των προκη

ρύξεων των ενδοκοινοτικών δημοπρασιών έργων στα όρια της 

Κοινότητας από 1 εκατ. σε 7 εκατ. ευρωπαϊκές λογιστικές μονά

δες. Κατά τα άλλα, εκτός από την υποχρέωση δημοσίευσης, άα 

ισχύουν οι διατάξεις της Οδηγίας για όλες τις συναπτόμενες 

συμβάσεις αξίας πάνω από 700.000 ECU. 

δ. Η υποστήριξη της τεχνολογικής εξέλιξης και η τυπο

ποίηση σχετικά με τις προδιαγραφές και τις ειδικότερες συγ

γραφές υποχρεώσεων κάδε έργου, με αναφορά σε ευρωπαϊκά πρότυ

πα, όπου είναι δυνατόν, ή σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή 

πρότυπα αποδεκτά από την αναθέτουσα αρχή. 

ε. Ο έλεγχος των προσφορών που είναι ασυνήθιστα χαμη

λές. Η Οδηγία συνιστά στις χώρες-μέλη τον καθορισμό ενός 

"κατωφλίου" αποδεκτής τιμής για κάθε έργο, κάτω από το οποίο 

θα ελέγχονται λεπτομερέστερα οι προσφορές, για να διαπιστωθεί 

αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που να δικαιολογούν τις χαμηλές 

τιμές. 
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στ. Η διευκόλυνση του ελέγχου και της διαφάνειας 

σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων ενισχύεται με τη συστηματοποί

ηση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι αναθέτουσες 

αρχές κάθε χώρας-μέλους στην Επιτροπή κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα, κατά το πρότυπο της Οδηγίας για τις προμήθειες. 

Για τον ίδιο σκοπό καθιερώνονται ένδικα μέσα στη διάθεση των 

εργοληπτών σε όλες τις χώρες-μέλη. 

Δεν είναι γνωστό με ποια ακριβώς μορφή θα οριστικο

ποιηθεί η προτεινόμενη Οδηγία, αλλά είναι σαφές ότι κατα

βάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια από την Επιτροπή για την ενο

ποίηση της ενδοκοινοτικής αγοράς, τουλάχιστον στο χώρο των 

δημόσιων συμβάσεων έργων. 

Εξάλλου, έχει ήδη ψηφιστεί Οδηγία για την απελευθέρωση 

της αγοράς
1
 σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης επαγγελμα

τιών και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

πράγμα που αφορά στις κατασκευές του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. Η Οδηγία του Συμβουλίου 85/384/10.6.1985 περιλαμβάνει 

τις προϋποθέσεις για την "αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, 

πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα
3
 της αρχιτεκτονι

κής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής 

άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών". Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι να εξαλείψει τα 

1. Επίκειται η έκδοση ανάλογης Οδηγίας για όλους τους 

μηχανικούς γενικά. 

2. Για την Ελλάδα τέτοιοι τίτλοι είναι τα πτυχία 
αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού που χορηγούν όλα τα ΑΕΙ 
της χώρας, συνοδευόμενα από βεβαίωση του TEE για τη δυνατότη
τα άσκησης του επαγγέλματος. 
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οποιαδήποτε εμπόδια προβάλλονται από τις χώρες-μέλη στην 

εγκατάσταση και στην άσκηση επαγγέλματος στον τομέα της αρχι

τεκτονικής. Τα εμπόδια συνίστανται συνήθως σε διαδικασίες για 

την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την εγγραφή 

στους επαγγελματικούς καταλόγους που έμμεσα αποκλείουν τους 

αλλοδαπούς. Εξάλλου, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό 

της ισοτιμίας των πτυχίων και γενικότερα της αναγνώρισης των 

τίτλων και των προϋποθέσεων που επιτρέπουν σε κάποιον να 

ασκεί το επάγγελμα στη χώρα του. Προκειμένου να ξεπεραστούν 

τα εμπόδια αυτά χωρίς προηγουμένως να απαιτείται εναρμόνιση 

των νομοθεσιών των χωρών-μελών όσον αφορά στην εκπαίδευση των 

αρχιτεκτόνων, η Οδηγία αυτή επιβάλλει την αμοιβαία αναγνώριση 

των διάφορων τίτλων που επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλμα

τος στις διάφορες χώρες-μέλη και την εξάλειψη κάθε άλλης 

διάκρισης. Η ίδια Οδηγία περιλαμβάνει και τα διπλώματα και 

τους τίτλους, που σε κάδε χώρα-μέλος δίνουν το δικαίωμα στους 

κατόχους τους να ασκήσουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και 

επομένως πρέπει να τύχουν αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των 

χωρών-μελών. 

4
Οσον αφορά στο τρίτο δεσμικό εμπόδιο, στην τεχνολο

γική εναρμόνιση, θα πρέπει καταρχήν να γίνει αποδεκτό ότι 

αυτή είναι μικρότερης σημασίας για την ολοκλήρωση της εσωτε

ρικής αγοράς στις κατασκευές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τε

χνολογική εναρμόνιση δε 8α διευκολύνει τη διακίνηση προσώπων 

και επιχειρήσεων, καθώς και την ανάληψη έργων μέσα στην 

Κοινότητα, αλλά η απουσία της σήμερα δεν είναι το κύριο 

εμπόδιο στην κατεύθυνση αυτή. Η τεχνολογική εναρμόνιση αφορά 

τόσο στα υλικά κατασκευής όσο και στα προϊόντα. Σχετικά με τα 

υλικά, προτείνεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εκείνα που ικανό-



ποιούν ορισμένες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια. 

Γενικά, όπου δεν υπάρχουν Κοινοτικές προδιαγραφές γίνονται 

δεκτές προδιαγραφές θεσπισμένες από διεθνείς ή εθνικούς 

οργανισμούς με αναγνωρισμένο κύρος. Σήμερα δεν είναι δυνατό 

να υιοθετηθεί κάποιο τεχνολογικό πρότυπο για υλικό από χώρα-

μέλος χωρίς προηγουμένως να έχει υποβληθεί στην Κοινότητα 

σύμφωνα με ορισμένες διαδικασίες για έγκριση. Εάν έστω και 

μία χώρα-μέλος έχει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις, το πρότυπο δεν 

μπορεί να υιοθετηθεί. 

Εξάλλου για τις κατασκευαστικές εργασίες, δηλαδή τα 

ενδιάμεσα προϊόντα κατασκευής, καταρτίζονται ευρωκώδικες με 

κοινές τεχνικές προδιαγραφές (π.χ., επίκειται δημοσίευση 

ευρωκωδίκων μέσα στο 1988 για το beton armé και τις μεταλλι

κές κατασκευές). 

2. Οι προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα στα πλαίσια 

προώθησης των μέτρων για ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς 

Οι προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα στα πλαίσια μιας 

ενοποιημένης αγοράς ενδιαφέρουν καταρχήν από την άποψη των 

φορέων που εμπλέκονται στην προσφορά του κλάδου, δηλαδή των 

επαγγελματιών και των τεχνικών εταιρειών που εκτελούν τα 

έργα. Τυχόν μεταβολές στη διάρθρωση του κλάδου, που θεωρητικά 

είναι δυνατό να προκύψουν έμμεσα ως συνέπειες ευρύτερων 

μεταβολών (βλέπε 2.4), είναι πρακτικά δύσκολο να πάρουν 

ουσιαστική υπόσταση, αλλά και να προβλεφθούν με κάποια σαφή

νεια, εφόσον και η ενδεχόμενη εμφάνιση τους μπορεί να τοποθε

τηθεί σε μιαν αρκετά μακροχρόνια περίοδο. 
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2.1. Συμβάσεις δημόσιων έργων 

Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου για 

τις συμβάσεις δημόσιων έργων (βλέπε Οδηγίες 71/304, 71/305, 

78/669 και συναφείς), προέκυψαν ορισμένες αλλαγές για την 

εσωτερική αγορά. Παρόλο που γίνεται δεκτό ότι και από την 

ελληνική πλευρά γίνονται παραβιάσεις των κανόνων που απορρέ

ουν από το Κοινοτικό δίκαιο σχετικά με το όλο σύστημα ανάάε-

σης συμβάσεων δημόσιων έργων, εντούτοις εκφράζεται η άποψη 

ότι οι παραβιάσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτές που 

γίνονται από άλλες χώρες-μέλη
1
 (κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο 

και την Ιταλία). Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαδέσιμα στατιστικά 

στοιχεία, και μάλιστα αξιόπιστα, σχετικά με τις συναπτόμενες 

συμβάσεις στην Ελλάδα κατά κατηγορία έργων, διαδικασία προκή

ρυξης και ανάάεσης και κατά φορέα εκτέλεσης (Έλληνα ή ξένο 

εργολάβο). Γενικά όμως επικρατεί η άποψη
3
 ότι, αφενός δεν 

υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για ανάληψη έργων, και μάλιστα 

με ανταγωνιστικούς όρους, από τεχνικές εταιρείες χωρών της 

Κοινότητας, αφετέρου, σε ορισμένες περιπτώσεις που ανέλαβαν 

1. Ενδεικτικά για την κατάσταση αυτή είναι τα στατι
στικά στοιχεία και σχόλια της Εφημερίδας της Κοινότητας για 
τις δημοσιεύσεις δημοπρατήσεων κατά τη διάρκεια ενός έτους 
(1.7.1984-30.6.1985). Από αυτά προκύπτει ότι η Ιταλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και σε μικρότερο βααμό η Γαλλία και η 
Δανία, δείχνουν μια συντριπτική προτίμηση στις "περιορισμέ
νες" δημοπρασίες και όχι στις ανοιχτές. 

2. Την άποψη αυτή συμμερίζονται το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργολη
πτών Δημοσίων Έργων). 
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τέτοιες εταιρείες έργα, αυτές αντιμετώπισαν προβλήματα προ

σαρμογής στις ελληνικές συναήκες (ειδικότερα με τους χειρι

σμούς της διοίκησης). 

Ασφαλώς με τις προτεινόμενες μεταβολές στις διαδικα

σίες δημοσίευσης-προκήρυξης των έργων και την προτυποποίηση 

στους κανόνες δημοπράτησης, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής της Οδηγίας, είναι εύλογο να παρουσιαστεί μεγαλύ

τερη κινητικότητα μικρομεσαίων
1
 επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό 

χώρο, και να υπάρξει κάποιος αντίκτυπος και στην ελληνική 

αγορά. Γενικά όμως θεωρείται ότι το κοστολόγιο και οι δαπάνες 

των ξένων επιχειρήσεων, που δα ενδιαφέρονται να αναλάβουν 

έργα, δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό τους με τις ελληνικές
3
. 

Πρόβλημα, για τις τελευταίες, μπορεί να δημιουργηθεί σε 

περιπτώσεις μεγάλων έργων (όπως τα προγραμματιζόμενα Μετρό-

Αχελώος-Αεροδρόμιο), όπου ο ανάδοχος, πέρα από άλλα προσόντα 

(οργάνωση, τεχνογνωσία κλπ.), πρέπει να έχει και τη δυνατότη-

1. Εκτός του ότι η πολιτική της Κοινότητας στρέφε
ται στην ενίσχυση της κινητικότητας των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων (που αποτελούν και την πλειονότητα στον κλάδο), οι 
μεγάλες έχουν ήδη κάποια κινητικότητα στο διεθνή χώρο. 

2. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά στο 
θέμα των πολύ χαμηλών προσφορών που απασχολεί την Κοινότητα, 
όπως ήδη αναφέρθηκε (πρόταση νέας Οδηγίας για τις προκηρύξεις 
δημόσιων συμβάσεων), κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά 
και την ελληνική πλευρά, εφόσον αποτελεί μια χαρακτηριστική 
αδυναμία της ελληνικής αγοράς συμβάσεων έργων. Παρόλα αυτά 
όμως, και με "κανονικές" τιμές οι ελληνικές επιχειρήσεις 
μπορούν να είναι ανταγωνιστικότερες, τουλάχιστον στην εγχώρια 
αγορά. 
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τα χρηματοδότησης των έργων. Τέτοια έργα όμως δε θα μπορούσαν 

έτσι κι αλλιώς να εκτελεστούν μέσα στα όρια του προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων ώστε να διευκολυνθεί η απευθείας ανάληψη 

τους από Έλληνες κατασκευαστές, παρά το γεγονός ότι η έλλει

ψη μεγάλης οικονομικής επιφάνειας δεν είναι ο μοναδικός 

ανασταλτικός παράγοντας. Ακόμη άα μπορούσε να υποστηριχτεί η 

άποψη ότι, αν υπήρχε το κατάλληλο επιχειρηματικό κλίμα και η 

ανάλογη εμπειρία, δα μπορούσαν να βρεθούν τα απαιτούμενα 

κεφάλαια και να γίνει η ανάληψη των έργων από συνεργαζόμενους 

Έλληνες επιχειρηματίες (τεχνικούς και μη). Κάτω από τις 

παρούσες όμως συνθήκες, η πιθανότερη προοπτική είναι η ανάλη

ψη των έργων αυτών από ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως σε 

παρόμοιες περιπτώσεις συνεργάζονται με ελληνικές. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε και παρά τα όποια προ

βλήματα των ελληνικών τεχνικών εταιρειών, δε φαίνεται να 

δημιουργείται κίνδυνος
1
 εκτόπισης ή περιθωριοποίησης τους, 

τουλάχιστον από την εγχώρια αγορά, εξαιτίας της αναμενόμενης 

μεγαλύτερης διακίνησης των επιχειρήσεων μέσα στην Κοινότητα. 

Αντίθετα, η αυξημένη διακίνηση είναι ενδεχόμενο να διευκολύ

νει έμμεσα την εισαγωγή ξένων δομικών υλικών στη χώρα (π.χ., 

μια ελληνική τεχνική εταιρεία που έχει αναπτύξει και ναυτι

λιακές δραστηριότητες μπορεί με πολύ μικρό κόστος να κάνει 

1. Ενδεικτικό ίσως για την κατάσταση που επικρατεί 
είναι και το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (ΣΑΤΕ, 
Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΠΕΔΜΕΔΕ) δεν ανησυ
χούν ιδιαίτερα με την προοπτική της ενοποίησης της αγοράς. 
Πιστεύουν μάλιστα (ΠΕΔΜΕΔΕ) ότι στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν 
οι Έλληνες κατασκευαστές να εισχωρήσουν σε ορισμένες περιο
χές της Κοινότητας (μεσογειακές), για ορισμένα έργα. 



εισαγωγή ιταλικών πλακιδίων). Τέτοιου είδους προοπτικές, που 

συνδυάζονται και με την προώθηση εφαρμογής νέων τεχνολογιών 

κατασκευής, δημιουργούν κινδύνους για την εγχώρια βιομηχανία 

δομικών υλικών. 

2.2. Η άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής 

Εχετικά με το δέμα αυτό και την υποχρέωση εφαρμογής 

της Οδηγίας 85/384, σημειώνονται τα εξής: Στην Ελλάδα, μέχρι 

τώρα, η άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

πέρα από τη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων για όσους έχουν 

σπουδάσει στο εξωτερικό, προϋποθέτει χορήγηση άδειας για την 

άσκηση του επαγγέλματος
1
 και εγγραφή στο TEE (Τεχνικό Επι

μελητήριο Ελλάδος) στο οποίο εγγράφονται μόνον ημεδαποί και 

όχι αλλοδαποί. Εξάλλου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

1486/84), το TEE αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας, 

άρα ασκεί κάποιο ρόλο σε εθνικοπολιτικό επίπεδο, και επομένως 

είναι προβληματική η αθρόα εγγραφή αλλοδαπών. Εντούτοις, η 

Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες της ΕΟΚ, είναι υποχρεωμένες να 

εφαρμόσουν την παρούσα Οδηγία, τροποποιώντας την ισχύουσα 

νομοθεσία, ώστε να γίνει δυνατή η εγκατάσταση και η παροχή 

υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής από κατοίκους των 

χωρών-μελών που θα έχουν τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα. Ο βαθμός υλοποίησης της προοπτικής αυτής θα εξαρτη-

1. Τα ίδια ισχύουν για όλους τους μηχανικούς διπλωμα
τούχους ΑΕΙ. 
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αεί από τις πραγματικές συνθήκες, οι οποίες όμως δε φαίνεται 

να την ευνοούν ιδιαίτερα. 

Η ελληνική αγορά δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για 

τους κατοίκους των άλλων χωρών-μελών, κυρίως λόγω διαφοράς 

οικονομικών συνθηκών. Οι συνθήκες της εγχώριας αγοράς γενικά 

δεν εξασφαλίζουν βιοτικό επίπεδο ανάλογο των άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών και επομένως μόνον ένας μικρός αριθμός αρχιτεκτόνων που 

ενδεχομένως θα θελήσουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για 

λόγους μη οικονομικούς θα είναι ανταγωνιστές. Πιθανόν να 

υπάρξουν και ελάχιστες περιπτώσεις όπου ο κύριος κάποιου 

έργου θα θελήσει να ακριβοπληρώσει τις υπηρεσίες ενός αλλοδα

πού. Όλες όμως οι περιπτώσεις αυτές δε δημιουργούν σοβαρούς 

κινδύνους για τους Έλληνες επαγγελματίες
1
 του κλάδου. Πραγ

ματικό πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί από ενδεχόμενη είσοδο 

εργατικού δυναμικού χωρών λιγότερο αναπτυγμένων
3
 από την 

Ελλάδα. 

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα εγκα

τασταθούν ή θα αναλάβουν έργα στην Ελλάδα, αυτές θα έχουν μεν 

(μετά την εφαρμογή της Οδηγίας) μεγαλύτερη ευχέρεια προσλή

ψεων αρχιτεκτόνων άπό άλλη χώρα-μελος, αλλά για τους λόγους 

που εκτέθηκαν παραπάνω, οι προσλήψεις αυτές θα είναι περιο

ρισμένες τόσο σε αριθμό προσώπων όσο και σε χρονική διάρκεια. 

1. Για τους ίδιους λόγους είναι περιορισμένοι οι κίν
δυνοι ανταγωνισμού και για τους μηχανικούς διάφορων ειδικοτή
των, τουλάχιστον αυτών που ασχολούνται με τις Κατασκευές. 

2. Προς το παρόν η ΕΟΚ δεν περιλαμβάνει τέτοιες χώρες-
μέλη. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση 
της συζητούμενης απελευθέρωσης του εμπορίου υπηρεσιών. 



Μπορεί τελικά να υποστηριχτεί ότι η αναμενόμενη αύξηση 

του ανταγωνισμού από αρχιτέκτονες χωρών της Κοινότητας μετά 

την εφαρμογή της Οδηγίας δε δα είναι σημαντική. Εντούτοις, 

ήδη στην εσωτερική αγορά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης 

των αρχιτεκτόνων, κατάσταση που δεν είναι εύκολο να Βελτιωθεί 

λόγω ανάλογων δυσκολιών και στον Κοινοτικό χώρο. Το γεγονός 

αυτό δικαιολογεί ενμέρει τις ανησυχίες που υπάρχουν μεταξύ 

των αρχιτεκτόνων αναφορικά με τις προοπτικές εφαρμογής της 

Οδηγίας 85/384, παρά τη λογικά αναμενόμενη ελάχιστη ή και 

μηδενική επίπτωση στον κλάδο. 

2.3. Η τεχνολογική εναρμόνιση 

Όσον αφορά στις συνέπειες της τεχνολογικής εναρμόνι

σης, το θέμα αυτό είναι αρκετά πλατύ ως προς το πλήθος και 

την ποικιλία των περιπτώσεων ώστε να είναι δυνατή μια γενι

κευμένη εκτίμηση. 'Αλλωστε, εκτός από τους ευρωκώδικες που 
ι 

αφορούν κατασκευαστικές εργασίες, η τυποποίηση και οι τεχνο

λογικές εξελίξεις στον τομέα των υλικών έχουν σημασία για τις 

Κατασκευές στο μέτρο που επηρεάζουν την ποιότητα και το 

κόστος του τελικού προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας 

άμεσα ή έμμεσα (π.χ. περιορίζουν τον απαιτούμενο αριθμό 

εργαζομένων στο εργοτάξιο). 

Όπως είναι φυσικό, οι συνεννοήσεις γύρω από τα δέματα 

αυτά μεταξύ των χωρών-μελών και η θέσπιση αποδεκτών προτύπων 

είναι διαδικασίες μακροχρόνιες και απαιτούν τη συντονισμένη 

ενεργό συμμετοχή των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου αλλά και 

των ιδιωτών (επιχειρηματιών των Κατασκευών και της Μεταποίη

σης). Εκείνο που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των 
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ενδιαφερόμενων μερών είναι ότι γενικά η προώθηση της τυποποί

ησης ευνοεί τους οργανωμένους παραγωγούς σε κάθε επίπεδο 

(υλικών και τελικών προϊόντων), προάγει τον ανταγωνισμό και 

περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την προστατευτική επίδραση των 

τοπικών συνάηκών. 

2.4. Γενική αξιολόγηση 

Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που συνεπάγονται 

οι προβλέψεις σε ένα πλαίσιο πολλαπλών μεταβολών, όπως αυτό 

που διαγράφεται με την επιδιωκόμενη ενοποίηση της αγοράς μετά 

το 1992, 9α μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι οι άμεσες 

συνέπειες για τον κλάδο των Κατασκευών, από την ενοποίηση 

αυτή, δεν πρόκειται να είναι σημαντικές και μάλιστα δυσμε

νείς. Εντούτοις, δα ήταν δυνατό να προκύψουν έμμεσα και 

μακροχρόνια ορισμένες ουσιαστικότερες μεταβολές, αν υπάρξουν 

πρωτοβουλίες χρηματοδότησης προγραμμάτων, κυρίως στεγαστικών, 

από φορείς του εξωτερικού. Μια τέτοια προοπτική μπορεί να 

ενισχυαεί από την προώθηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς 

στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα στον κλάδο 

της υποθηκικής πίστης. Για να υλοποιηθούν όμως τέτοιες εξελί

ξεις, και μάλιστα σε βαθμό που να επηρεάσει τον κλάδο, πρέπει 

να συνηγορούν και άλλες συνθήκες και ειδικότερα να υπάρχει 

διαθέσιμη άφθονη και φτηνή γη σε εύκολα προσπελάσιμες περιο

χές. Παρόλο που κανονικά αναμένεται κάποια αύξηση της μετακί

νησης πληθυσμού από τις βόρειες χώρες (ειδικά αν επιτραπεί η 

ελεύθερη εγκατάσταση μη εργαζομένων στις χώρες-μέλη), είναι 

ίσως δύσκολο να συμπέσουν οι χώροι εγκατάστασης των ατόμων 

αυτών με αρκετές περιοχές όπου θα είναι συμφέρουσα η οργανω-
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μένη δόμηση, πράγμα που προϋποθέτει και την ευρεία εφαρμογή 

νέων, για την Ελλάδα, μεθόδων κατασκευής. Και πάλι όμως, αν 

επιτύχουν τέτοιου είδους σχήματα, θα υπάρξουν ευκαιρίες 

συνεργασίας με ελληνικές τεχνικές εταιρείες και Έλληνες 

τεχνικούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II* 

Απόψεις σχετικά με τη άέση της Ελλάδας 

στο άέμα της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών 

(κλάδος Κατασκευές) στα πλαίσια της GATT 

Οι απόψεις αυτές υποβλήθηκαν με τη μορφή σημειώματος από 
την κυρία Στ. Χειμωνίτη στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών 
και Χρηματοδοτικών Οργανισμών (ΔΟΧΟ) του ΥΠΕΘΟ, μετά από 
σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης αυτής. 





Απόψεις σχετικά με τη θέση της Ελλάδας 

στο θέμα της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών 

(κλάδος Κατασκευές) στα πλαίσια της GATT 

Μέχρι σήμερα το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών εμφανίζεται 

περιορισμένο σε σχέση με το διεθνές εμπόριο αγαθών, επειδή σε 

όλες τις χώρες ισχύουν άμεσοι και έμμεσοι θεσμικοί περιορι

σμοί. Ετον κλάδο των Κατασκευών οι περιορισμοί αυτοί αφορούν 

κυρίως τρία σημεία: (α) στους τρόπους δημοπράτησης και ανά

θεσης των έργων που συνήθως δεν απευθύνονται στη διεθνή αγο-

αγορά, (6) στους περιορισμούς στη διακίνηση εργατικού δυνα

μικού όλων των βαθμίδων από χώρα σε χώρα και (γ) στην καθιέ

ρωση τεχνολογικών προτύπων για τα προϊόντα και τα υλικά των 

Κατασκευών που δυσκολεύουν μερικές φορές τη διακίνηση επιχει

ρήσεων στη διεθνή αγορά. Επομένως, κάθε προσπάθεια για την 

ανάπτυξη του εμπορίου υπηρεσιών στις Κατασκευές πρέπει να 

αποβλέπει στην εξάλειψη όλων ή μέρους τουλάχιστον από τους 

περιορισμούς αυτούς. Άλλωστε, οι περιορισμοί αυτοί παραμερί

ζονται κατά περίπτωση κατόπιν διμερών ή πολυμερών συμφωνιών 

στις διεθνείς προκηρύξεις έργων. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία 

των περιπτώσεων αυτών, που αφορούν κυρίως έργα σε χώρες της 

Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, προκύπτουν τα εξής: Τα πιο 

σύνθετα από άποψη τεχνολογίας και οργάνωσης έργα αναλαμβάνο

νται συνήθως από τεχνικές εταιρείες αναπτυγμένων χωρών, σε 

κοινοπραξίες ή μεμονωμένα, που διαθέτουν οικονομική επιφά

νεια, καλή οργάνωση και συχνά κατάλληλη δικτύωση στην αγορά 

και στην κοινωνία των χωρών όπου εκτελούνται τα έργα. Αντίθε

τα, τα έργα απλούστερης τεχνολογίας ή τμήματα πιο σύνθετων 

έργων αναλαμβάνονται από εταιρείες λιγότερο αναπτυγμένων 
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χωρών με άφθονο και φτηνό εργατικό δυναμικό. Συχνά ευδοκιμούν 

συνδυασμοί των πιο πάνω περιπτώσεων (π.χ. τεχνική ευρωπαϊκή 

εταιρεία χρησιμοποιεί Κορεάτες εργάτες),και πάντα στην επιτυ

χία του έργου παίζουν ρόλο οι ιδιαίτεροι δεσμοί, πολιτικοί, 

κοινωνικοί, θρησκευτικοί κ.ά. των χωρών που εμπλέκονται στο 

έργο. 

Η Ελλάδα, παρόλο που έχει αποκτήσει κάποια εμπειρία 

στην αγορά έργων της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, 

δεν ανήκει σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες χωρών (ανα

πτυγμένες ή αναπτυσσόμενες με φτηνό εργατικό δυναμικό) ούτε 

έχει βαθύτερους δεσμούς με κάποιες χώρες. Επομένως, δεν έχει 

κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον να επιδιώξει την εξάλειψη των 

περιορισμών αυτών και την απελευθέρωση της αγοράς του κλάδου 

σε διεθνές επίπεδο. Εφόσον όμως ως μέλος της ΕΟΚ αναγκαστεί 

να δεχτεί την προώθηση μιας τέτοιας πολιτικής στα πλαίσια της 

GATT, θα πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντα της, δίνοντας 

έμφαση σε εκείνα τα μέτρα προστασίας, που η ενδεχόμενη εξά

λειψη τους θα έθιγε περισσότερο εθνικά και οικονομικά συμφέ

ροντα. Έτσι σε σχέση με τους περιορισμούς που περιχαρακώνουν 

τις εθνικές αγορές Κατασκευών, για την περίπτωση της Ελλάδας 

μπορούν να διατυπωθούν τα εξής: 

ι. Δημοπράτηση έργων 

Σχετικά με τη δημοπράτηση έργων του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, μπορεί να γίνει δεκτή η διεθνής 

υποχρεωτική δημοπράτηση για έργα αξίας μεγαλύτερης από 

ένα όριο το οποίο δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να 

είναι μικρότερο από το νέο όριο που προτείνεται να ισχύ

σει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δηλαδή 7 

εκατ. λογιστικές μονάδες. Επίσης ο κύκλος των φορέων που 
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άα υπόκεινται στην υποχρέωση της οιεανούς δημοπράτησης 

των έργων δε άα είναι ευρύτερος από εκείνον που ισχύει 

για την ενδοκοινοτική δημοπράτηση, 

li. Περιορισμοί στη διακίνηση προσωπικού και αναγνώριση 

προσόντων 

Το δέμα της ελεύαερης διακίνησης προσωπικού και της 

παροχής υπηρεσιών σε διάφορες χώρες είναι αρκετά δύσκολο, 

επειδή δημιουργεί αντικρουόμενα συμφέροντα, οικονομικά 

και πέρα από αυτά, προβλήματα εάνικής και κοινωνικής 

φύσης. Οι τεχνικές εταιρείες των αναπτυγμένων χωρών όταν 

αναλαμβάνουν ένα έργο στο εξωτερικό δεν έχουν συμφέροντα 

να χρησιμοποιούν προσωπικό από τη χώρα προέλευσης τους 

εκτός από έναν περιορισμένο αριαμό ειδικευμένων ατόμων. 

Αντίθετα, οι εταιρείες των αναπτυσσόμενων χωρών με το 

φτηνό εργατικό δυναμικό έχουν κάδε συμφέρον να χρησιμο

ποιούν εργατικό δυναμικό όλων των βαθμίδων από τη χώρα 

τους - εκεί άλλωστε στηρίζουν μεγάλο μέρος της ανταγωνι

στικότητας τους. Αν γίνει αποδεκτή από την Ελλάδα η 

ελεύαερη διακίνηση των εργαζομένων στις Κατασκευές, 8α 

είναι δυνατή και η εκτέλεση έργων εδώ με ξένους εργάτες. 

Επιπλέον η παραμονή, έστω και προσωρινή, και η εργασία 

στην Ελλάδα φτηνού εργατικού δυναμικού άα έδινε ευκαιρίες 

για συνεργασίες σε έργα με ευρωπαϊκές εταιρείες (ακόμη 

και με ελληνικές). Πέρα όμως από τα προβλήματα του αντα

γωνισμού και της ανεργίας για τους Έλληνες εργαζομένους, 

που είναι δυνατό να προκύψουν, οξύτερα ίσως άα είναι τα 

κοινωνικά και τα εθνικής ασφάλειας προβλήματα για μια 

χώρα με τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (μικρός πληθυσμός, 
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κίνδυνος από τον τουρκικό επεκτατισμό, γεωγραφική θέση 

γενικά). 

Επομένως, η Ελλάδα άα πρέπει να επιμείνει για περιορι

σμούς στη διακίνηση των εργαζομένων και να δεχτεί μόνο την 

προσωρινή παραμονή και παροχή υπηρεσιών περιορισμένου αριθμού 

εξειδικευμένων προσώπων απαραίτητων σε κάάε έργο. Ο αριθμός 

των προσώπων αυτών, η εξειδίκευση τους και ο χρόνος παραμονής 

θα ορίζεται για κάάε έργο μέσα σε ορισμένα πλαίσια αποδεκτά 

από τη σχετική εμπειρία. 

Οι περιορισμοί σχετικά με τη διακίνηση του κατώτερου 

εργατικού δυναμικού δε θα αποτρέψουν μόνο τους άμεσους κινδύ

νους που συνεπάγεται η ελευθερία διακίνησης, αλλά έμμεσα άα 

μειώσουν και τον ανταγωνισμό των εταιρειών από χώρες με φτηνό 

εργατικό δυναμικό και θα περιορίσουν την ενδεχόμενη ανάληψη 

έργων στη χώρα μας. Βέβαια, οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύουν 

αμοιβαία, αλλά δεδομένου ότι δε φαίνεται να υπάρχει στην 

Ελλάδα ή να υπάρξει στο άμεσο μέλλον, πολυπληθές εργατικό 

δυναμικό ημιανειδίκευτο, πρόθυμο να εργαστεί στο εξωτερικό 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ο αντίκτυπος δε θα είναι σοβαρός. 

'Αλλωστε, η αμοιβαιότητα αυτή δε θα είναι το εμπόδιο στην 

ανάληψη έργων από ελληνικές τεχνικές εταιρείες σε λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες. 

Εξάλλου, θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της 

αποδοχής της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών από 

ελεύθερους επαγγελματίες χωρών άλλων από αυτές που είναι 

σήμερα μέλη της ΕΟΚ. Όσον αφορά στα επαγγελματικά προσόντα 

των εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες, αυτά θα 

καθοριστούν στα πλαίσια της συνεργασίας με τις άλλες χώρες-

μέλη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Φορολογητέες πράξεις στα ακίνητα
4 

* Απόσπασμα από το Κεφάλαιο 4 "Πεδίο Εφαρμογής του Φόρου-
Φαρολογητέες Πράξεις" της μελέτης του καθηγητή ÄEOEE κ. Θ. 
Γεωργακόπουλου: Ο Φόρος Προστιθέμενηο AEiac στην Ελλάδα. 
Αθήνα, εκδόσεις Glorybook-Economist, 1986. 





Φορολογητέες πράξεις στα ακίνητα 

Σε αντίθεση με τα κινητά αγαθά, όπου κάθε παράδοση 

αγαθού υποβάλλεται στο Φόρο, με εξαίρεση όσες εξαιρούνται 

ρητά, στην περίπτωση των ακινήτων, ο νόμος αναφέρει περιορι

στικά τις πράξεις εκείνες που υποβάλλονται στο φόρο, ενώ όλες 

οι άλλες εξαιρούνται. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου, 

παράδοση ακινήτων, και επομένως φορολογητέα πράξη στα'ακίνη

τα, είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή 

τμημάτων τους, καθώς επίσης και του οικοπέδου που μεταβιβάζε

ται μαζί με αυτά, εφόσον η μεταβίβαση αυτή γίνεται πριν από 

την πρώτη εγκατάσταση σ' αυτά. 

Από την ανάλυση της διάταξης αυτής, σε συνδυασμό και με 

τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5, για να επιβληθεί φόρος 

στη μεταβίβαση ακινήτων, θα πρέπει να εκπληρώνονται οι επόμε

νες βασικές προϋποθέσεις: 

α. Η μεταβίβαση να γίνεται από πρόσωπο το οποίο να 

υπάγεται στο φόρο. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, τέτοια πρόσωπα είναι οι εργολάβοι 

κατασκευαστές οικοδομών. Γι' αυτό, μόνο πωλήσεις από τέτοια 

πρόσωπα υπάγονται στο φόρο. Αντίθετα, πωλήσεις ακινήτων από 

ιδιώτες δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας αλλά στο 

φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Έτσι, αν ένας ιδιώτης κατασκευά

σει μια πολυώροφη οικοδομή και μεταβιβάσει ορισμένα διαμερί

σματα, δεν θα υπαχθεί στο ΦΠΑ αλλά στο ΦΜΑ. 

β. Η μεταβίβαση του ακινήτου να γίνεται με αντάλλαγμα 

και όχι λόγω δωρεάς, γονικής παροχής κ.ά. 'Οπως και στην 

περίπτωση των κινητών αγαθών, έτσι και εδώ, το αντάλλαγμα δεν 

απαιτείται να είναι χρηματικό. Επομένως, θα έχουμε φόρο 
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προστιθέμενης αξίας και στην περίπτωση ανταλλαγής ακινήτων, 

εφόσον βέβαια εκπληρώνονται και οι άλλες προϋποθέσεις που 

εξετάζουμε εδώ. Μια τέτοια ειδική περίπτωση ανταλλαγής ακινή

των είναι η αντιπαροχή. Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση 

αυτή, ο οικοπεδούχος ιδιώτης αναθέτει σε εργολάβο την ανέ

γερση πολυκατοικίας και έναντι της αξίας του παραχωρούμενου 

χώρου παίρνει αποπερατωμένα διαμερίσματα. Η κατάρτιση του 

εργολαβικού προσυμφώνου θα υποβληθεί σε ΦΠΑ, με βάση την αξία>· 

της αντιπαροχής, που θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατά

ξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/82 και του άρθρου 14 του Ν. 

1473/84, εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται στις πόλεις όπου εφαρ

μόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ακινήτων, ή με βάση τις διατάξεις του Ν. 329/74 για τις 

λοιπές περιπτώσεις. Τυχόν πωλήσεις των διαμερισμάτων αυτών 

από τον οικοπεδούχο δεν υποβάλλονται πλέον στο ΦΠΑ αλλά στο 

ΦΜΑ, ενώ οι πωλήσεις των διαμερισμάτων από τον εργολάβο θα 

υπάγονται κανονικά στο ΦΠΑ. 

γ. Να υπάρχει μεταβίβαση κτιρίου, αποπερατωμένου ή 

ημιτελούς. Ως κτίρια ορίζονται από το νόμο τα κτίσματα γενικά 

και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή 

με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο. Επομένως, δεν 

υποβάλλεται στο φόρο αυτόν η μεταβίβαση οικοπέδων πάνω στα 

οποία δεν υπάρχουν κτίσματα.
 ν

Οταν όμως υπάρχουν κτίσματα, 

στην αξία τους συνυπολογίζεται και η αξία του οικοπέδου που 

μεταβιβάζεται μαζί με αυτά. 'Οταν με τα κτίσματα μεταβιβάζε

ται οικόπεδο μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται ως οικοδομήσιμο 

από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, το επιπλέον οικόπε

δο υπάγεται στο ΦΠΑ, εφόσον αυτό δεν είναι οικοδομήσιμο. 

Αντίθετα, αν είναι οικοδομήσιμο, η μεταβίβαση του τμήματος 
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αυτού άεωρείται ως ανεξάρτητη και υποβάλλεται στο φόρο μετα

βίβασης ακινήτων. 

δ. Η μεταβίβαση να γίνει πριν από την πρώτη εγκατάστα

ση, δηλαδή το κτίριο να είναι καινούργιο. Ως πρώτη εγκατά

σταση άεωρείται από το νόμο η πρώτη χρησιμοποίηση του κτιρίου 

ύστερα από την ανέγερση του με οποιοδήποτε τρόπο, όπως είναι 

η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσαωση ή άλλη χρήση. 

Επίσης ο νόμος, με την παράγραφο 2 του άρδρου 6, άεωρεί 

ως παραδόσεις ακινήτων και επομένως φορολογητέες πράξεις: 

α. Τη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, τη σύσταση ή 

την παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής δουλείας, κααώς 

επίσης και τη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρ

πίας των ακινήτων των οποίων η μεταβίβαση υπάγεται στο φόρο 

αυτό, δηλαδή των καινούργιων κτιρίων. 

β. Την εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα με μίσαωση έργου, 

ανεξάρτητα αν διααέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος. Ως 

τέτοιες εργασίες αναφέρονται ενδεικτικά οι εκσκαφές, οι 

κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδομών, οδών, γεφυρών, υδραγω

γείων, υδραυλικών και αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων,κααώς επίσης 

και οι συμπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυαμίσεις και επισκευές, 

με εξαίρεση τις εργασίες συνήάους συντήρησης των έργων αυτών. 

Η διάταξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επεκτείνει το 

φόρο προστιθέμενης αξίας και στα ανεγειρόμενα με ίδιες δαπά

νες ακίνητα, ανεξάρτητα από το αν μεταβιβάζονται ή όχι. 

Ο φόρος προστιάέμενης αξίας άα εφαρμοστεί στα ακίνητα 

των οποίων η άδεια οικοδομής εκδίδεται μετά την 1η Ιανουαρίου 

1987. Εξάλλου, όπου επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας, 

δεν θα επιβάλλεται πλέον φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ενώ άα 
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εξακολουθήσει να επιβάλλεται ο τελευταίος φόρος στις πράξεις 

που υπάγονταν στο φόρο αυτό και δεν υποβάλλονται στο νέο 

φόρο. Πάντως, όπως διευκρινίζεται στην. ερμηνευτική εγκύκλιο, 

πολλές από τις διατάξεις του ΦΜΑ άα εφαρμόζονται ανάλογα και 

στο ΦΠΑ. Ειδικότερα, θα ισχύει και για την επιβολή του ΦΠΑ το 

αμάχητο τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο, όταν μεταβιβάζεται 

ιδανικό μερίδιο οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου βάσει εγκε

κριμένου σχεδίου μεταβιβάζεται αποπερατωμένο το αντίστοιχο σ' 

αυτό διαμέρισμα της πολυκατοικίας. 
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ΠΑΡΟΡΑΜΑ 

Αντί £iqßq£s 

Σελ. 24, 
στίχος 22 Από τους συνολικούς 

αποπληθωριστές, όμως, 
προκύπτει, ότι η άνοδος 
των τιμών στο σύνολο 
τ η ς δ ε τ ί α ς , σ τ ι ς 
επενδύσεις και στο 
προϊόν του κλάδου, ήταν 
περίπου ίση με την 
αντίστοιχη άνοδο στο 
συνολικό ακαθάριστο 
προϊόν του κλάδου, 
δηλαδή περίπου ίση με 
την αντίστοιχη άνοδο 
σ τ ο σ υ ν ο λ ι κ ό 
ακαθάριστο προϊόν 
(ΑΕΠ). 

Από τους συνολικούς 
α π ο π λ η θ ω ρ ι σ τ έ ς , 
όμως, προκύπτει, ότι η 
άνοδος των τιμών στο 
σύνολο της δετίας, στις 
επενδύσεις και στο 
προϊόν του κλάδου, 
ήταν περίπου ίση με 
την αντίστοιχη άνοδο 
σ τ ο σ υ ν ο λ ι κ ό 
ακαθάριστο προϊόν 
(ΑΕΠ). 
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