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10 προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων του κλάδου των δομικών υλικών

Σε ημερίδα με θέμα: «Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών» που 

διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) στην Αθήνα την Παρασκευή 

16 Απριλίου 2010, παρουσιάσθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων που ανήκουν στον 

κλάδο της οικοδομής και των κατασκευών.

Στην τρέχουσα χρονική συγκυρία κατά την οποία ο κλάδος της οικοδομής και των 

κατασκευών μαστίζεται από την οικονομική κρίση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

τεράστια μείωση των πωλήσεων στις περισσότερες επιχειρήσεις δομικών υλικών της 

χώρας και ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων τα οποία θα 

αναθερμάνουν την οικονομία και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

Οι δέκα προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων του κλάδου των δομικών υλικών έχουν ως εξής: 

1.    Θεσμοθέτηση ειδικού προγράμματος για τον κλάδο των δομικών υλικών ύψους 

100 εκ. €, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητες 1.000 περίπου 

εγχώριων επιχειρήσεων.

2.    Δημιουργία ειδικού προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου.

3.    Άμεση εφαρμογή και διεύρυνση της επιλεξιμότητας του προγράμματος 

«Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον».

4.    Εκλογίκευση και βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με την 

άρση του ολιγοπωλιακού καθεστώτος που ισχύει για τα λατομικά προϊόντα, γεγονός το 

οποίο αυτόματα σημαίνει πρόσθετο και αδικαιολόγητο κόστος πρώτων υλών για το 

σκυρόδεμα.  

5.    Οργανωμένη πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου και θεσμοθέτηση 

προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης.

6.    Θεσμοθέτηση κινήτρων για την αναμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας των 

επιχειρήσεων του κλάδου προς λιγότερο ενεργοβόρες και φιλικότερες προς το 

περιβάλλον διαδικασίες.

7.   Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων του κλάδου.

8.    Δημιουργία πλατφόρμας προδιαγραφών για τις επιχειρήσεις του κλάδου και 

βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς. Πάταξη των παράνομων 

εισαγωγών προϊόντων τα οποία αποτελούν αντιγραφές ελληνικών πιστοποιημένων 

δομικών υλικών.

9.    Θέσπιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στα δημόσια έργα και χρήση 

ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων για την κατασκευή τους, και, 
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10.    Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων πιστοποίησης προϊόντων. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) συμφώνησε με την 

πρόταση του ΣΒΒΕ για την άσκηση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής που θα ενισχύσει 

τη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα μας, γεγονός που αποτελεί τη διέξοδο των 

επιχειρήσεων του κλάδου από την οικονομική κρίση.
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Διαβάστε επίσης...

• Ισχυρή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στις εργασίες του 

Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ του ΣΕΒ

Με την ισχυρή και ευρεία συμμετοχή 290 Ελλήνων επιχειρηματιών από 250 ελληνικές 

επιχειρήσεις ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, 14 Μαΐου 2010, οι εργασίες του 

Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Αθήνας. Ανάμεσά τους και οι 75 ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη 

δραστηριοποιούνται στην τουρκική αγορά. Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα του Πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. 

Recep Tayyip Erdogan.

• Οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις από το νέο φορολογικό νόμο

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τα 

πρόσφατα φορολογικά μέτρα, διοργάνωσε εσπερίδα, με θέμα: «Οι κύριες επιπτώσεις 

στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα μετά την ψήφιση του νόμου για την 

αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης».

• Ανάλυση 40 κορυφαίων κλάδων της ελληνικής οικονομίας

Μία ακόμη ειδική και πολυτελή έκδοση κυκλοφόρησε η ICAP Group με 

συμπεράσματα από την ανάλυση 40 επιλεγμένων Κορυφαίων Κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας. Η ICAP Group εκδίδει Κλαδικές Μελέτες από το 1991 έχοντας μέχρι 

σήμερα ολοκληρώσει περισσότερες από 1.000 συνολικά. Η εν λόγω έκδοση, 

στηριγμένη στις αντίστοιχες κλαδικές μελέτες που εκδίδει ο Όμιλος, αξιοποιεί τα 

οικονομικά στοιχεία 27.000 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συνολικά.

• Απόρριψη φορτίων ακατάλληλων προϊόντων

Σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στην εσωτερική αγορά αλλά και στα σημεία εισόδου της χώρας για την 

προστασία της υγείας των καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων, 

εντοπίστηκαν φορτία μη ασφαλή και ακατάλληλα για κατανάλωση.

• Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική 

Συνέλευση των μελών της 11ης Μαΐου 2010, συνήλθε σε σώμα και στην πρώτη του 

συνεδρίαση, μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, 

αποφάσισε τη συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ
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