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Το κατασκευαστικό οικοσύστημα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, με ειδικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 320 δις.€  

 

Αντιμετωπίζοντας το ξέσπασμα του Covid-19, ο κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με μία 

πανδημία πρωτοφανών διαστάσεων στις σύγχρονες εποχές, που προκάλεσε την 

λήψη έκτακτων και αναγκαίων μέτρων στον τομέα της υγείας, με παράλληλες όμως 

και πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, το κατασκευαστικό οικοσύστημα αντιμετώπισε 

σημαντική πτώση τζίρου και μείωση ζήτησης τόσο για ιδιωτικά όσο και για δημόσια 

έργα  σε όλους τους τομείς όπως : κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων και 

γενικότερα έργων υποδομής. Ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης αναμένεται να 

είναι τεράστιος,  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατασκευαστικό οικοσύστημα 

αντιπροσωπεύει το 20% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολεί περισσότερους από 16 

εκατομμύρια Ευρωπαίους. Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις ανέδειξε ότι η μέση αναμενόμενη απώλεια στην 

κατασκευαστική δραστηριότητα θα κυμανθεί μεταξύ του 20% με 25% τόσο για το 

2020 όσο και για το 2021, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά του 2019. Το 

ποσοστό αυτό θα διαφέρει φυσικά από χώρα σε χώρα. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα 

συνολικό ετήσιο ποσό περίπου 320 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν 

συμπεριλαμβάνει τις πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια των μέτρων και έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των υγειονομικών και 

οργανωτικών απαιτήσεων στα εργοτάξια, την σημαντική μείωση της 

παραγωγικότητας λόγω των νέων υποχρεωτικών κανόνων εφαρμογής στους χώρους 

αυτούς, που ήδη απαιτούν μία πολύπλοκη διαχείριση, η οποία έγινε ακόμη πιο 

περίπλοκη, ούτε ακόμη και το αντίκτυπο στους υπόλοιπους τομείς της αλυσίδας 

παραγωγής των έργων. Το ποσό αυτό ακόμη αντιστοιχεί σε σχεδόν 3 εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας στην Κατασκευαστική Βιομηχανία που διατρέχουν κίνδυνο. 



Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την απόφαση των αρχηγών των κυβερνήσεων της ΕΕ να 

ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με το Ταμείο 

Ανάκαμψης της ΕΕ που θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας της ΕΕ και ειδικότερα του τομέα μας. Στην πραγματικότητα, είναι 

απολύτως απαραίτητες οι επενδύσεις στο κατασκευαστικό οικοσύστημα  όχι μόνο 

για την αντιστάθμιση του αντίκτυπου του COVID-19, αλλά επίσης για την βελτίωση 

της ζωής των ευρωπαίων πολιτών με  τα κάτωθι μέτρα: 

 

 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας προστιθέμενης αξίας και θετική συμβολή στην 

ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών 

• Υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

και μετατροπή της ΕΕ σε ουδέτερη από άνθρακα ήπειρο μέσω, μεταξύ άλλων, και 

ενός αειφόρου δομημένου  περιβάλλοντος. 

• Ανακαίνιση του οικοδομικού υλικού της ΕΕ (στα ήδη υπάρχοντα κτίρια και 

εγκαταστάσεις) και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους ως 

πολίτες αυξάνοντας την άνεση, την καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος (εσωτερικού 

και εξωτερικού), την ενεργειακή απόδοση, την προσιτή οικονομικά σε όλους 

πρόσβαση σε απόκτηση κατοικίας, την εύκολη κινητικότητα και συνδεσιμότητα 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της διασυνοριακής κινητικότητας σε ολόκληρη 

την Ευρώπη και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ μέσω της συντήρησης των 

υφιστάμενων υποδομών και της κατασκευής νέων.  

 

Για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (εκτός από το 

συνηθισμένο δημόσιο επίπεδο δαπανών) θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

Κατασκευαστική Βιομηχανία ως ένα από τα βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα που 

πρέπει να ενισχυθούν με ποσό τουλάχιστον 320 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που 

πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση των προαναφερόμενων αξόνων. Αυτό το ποσό 

δεν στοχεύει μόνο στην αντιστάθμιση των απωλειών των ιδιωτικών και δημόσιων 

δαπανών προκειμένου να επαναφέρει τους ρυθμούς στα προ της πανδημίας 

επίπεδα, αλλά και στην ενεργοποίηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που 

έχει η Κατασκευαστική Βιομηχανία στο σύνολο της οικονομίας γενικά. 

Είμαστε η λύση, η Κατασκευαστική Βιομηχανία είναι η λύση : η αντιμετώπιση των 

προκλήσεων του κατασκευαστικού  οικοσυστήματος είναι συνώνυμο με την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ευρωπαίων πολιτών σε αυτούς τους δύσκολους 

καιρούς καθώς και των παγκόσμιων  προκλήσεων της απανθράκωσης της οικονομίας 

που αναμένεται τα επόμενα χρόνια. 


