
 

 
 
   

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 12 Μαΐου 2021  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ  

 
Αγαπητά μέλη του ΣΕΠΑΚ, 
 
Τον προηγούμενο Οκτώβριο που επικοινωνήσαμε τελευταία φορά μαζί σας, δεν γνωρίζαμε ότι 
θα συνεχίζονταν εντονότερα η εποχή της πανδημίας του Covid-19 με τα συνεχή lockdown τα 
οποία ζήσαμε από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα και επηρέασαν όλους μας  ως 
άτομα αλλά και ως επαγγελματίες. 
 
Στην Ελλάδα βέβαια αυτή τη φορά ο κλάδος των κατασκευών επλήγη λιγότερο από τους 
άλλους επαγγελματικούς κλάδους, διότι τα εργοτάξια ως ανοιχτοί χώροι δεν διέκοψαν τις 
εργασίες τους. Επίσης, οι άνθρωποι και πιθανοί πελάτες του κλάδου, με τον περιορισμό στο 
σπίτι τους εκτίμησαν περισσότερο την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα στους χώρους 
διαβίωσής τους.  
Παράλληλα όμως μέσα σε αυτές τις συνθήκες εξοικονομήθηκαν τα αναγκαία χρήματα για 
ανακαινίσεις και αγορές νέων σύγχρονων κατοικιών, χρήματα που πριν την 
πανδημία  ξοδεύονταν για τις εξωτερικές δραστηριότητες και ανάγκες των ανθρώπων όπως  
βενζίνες, αυτοκίνητα, ρούχα, ταξίδια, εστιατόρια κ.τ.λ. 
Πιστεύουμε ότι σύντομα θα φανούν τα θετικά σημάδια για τον κλάδο μας. 
 
Ακόμη και σήμερα βέβαια δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι το οριστικό τέλος αυτού του 
προβλήματος και η επαναφορά της οικονομίας και της ζωής μας σε ομαλές και σταθερές 
συνθήκες. 
Το Δ.Σ. του ΣΕΠΑΚ αναγνωρίζοντας αυτές τις συνθήκες και μειωμένη δυνατότητα που έχει 
 αυτή την εποχή για σημαντικές δράσεις και αποτελέσματα, αποφάσισε: 
 

1. Να μην επιβαρύνει τα  μέλη του με την αναγκαία συνδρομή του 2021. 
 

2. Να οργανώσει ένα webinar αρχικά με τα ενεργά μέλη του και σε συνέχεια  μια ακόμη 
ηλεκτρονική επικοινωνία με όλους όσους υπήρξαν μέλη του και ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν με ομιλίες τους στον προβληματισμό και στις αποφάσεις που αφορούν 
τις μελλοντικές δράσεις του Συνδέσμου. 

 
 
Για την ενημέρωσή σας καταγράφουμε τα θέματα που πιστεύουμε πρέπει να συζητηθούν στο 
1ο webinar και να ασχοληθεί ο ΣΕΠΑΚ στο άμεσο μέλλον : 
  
• Με την απλότητα της πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια 
και η διαφθορά που αναπτύσσεται από την πολυπλοκότητά της και «δηλητηριάζουν» την 
επιθυμία του κάθε ενδιαφερόμενου, να κατασκευάσει ή να επενδύσει σε ακίνητα στη χώρα 
μας 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
•Με τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια στις αναθέσεις Δημόσιων Έργων, ώστε να 
αποφεύγονται οι «άρρωστες» προσφορές, οι κακοτεχνίες και οι άσκοπες και υπερβολικές 
οικονομικές επιβαρύνσεις των Δημόσιων ταμείων. 
  
• Με τη κατάργηση του «συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ» που αποδίδει  στα δημόσια ταμεία μόνο 
640.000.000€ περίπου, αλλά αναστέλλει την διάθεση και τις ενδιαφέρουσες ιδέες για 
επενδύσεις σε ακίνητα. 
 
• Με τον εξορθολογισμό του ΦΠΑ για την αγορά ακινήτου 
  
• Με τη δημιουργία ενιαίου οργάνου του κλάδου κατασκευών (κτίρια & υποδομές), με την 
παράλληλη συνύπαρξη των υπαρχόντων Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Συνδέσμων, που 
πρέπει να ασχολούνται για τα στενά θέματα του τομέα τους. Μόνο ένα τέτοιο ενιαίο όργανο, 
μπορεί να πετύχει τον «υγιή» εκσυγχρονισμό του, συνεργαζόμενο με την Πολιτεία για το 
κοινό όφελος του κλάδου, του κτιριακού περιβάλλοντος και της Οικονομίας της χώρας. 
 
Τέτοια θέματα, που υποστηρίζουν παράλληλα και την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ στην 
Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι: 
α) Η εκπαίδευση των εξειδικευμένων επαγγελματιών του χώρου και η δημιουργία Μητρώου 
κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.  
β) Η επιβολή  ελέγχων της Πολιτείας για την εφαρμογή και επικράτηση μόνο των 
πιστοποιημένων υλικών, που διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για την ποιότητα των 
κατασκευών. 
  
Όλα αυτά πιστεύουμε ότι αφορούν όλους μας και όλα τα μέλη του ΣΕΠΑΚ θα πρέπει να 
«πιέζουν» το επόμενο χρονικό διάστημα, για να έρθουν αυτά τα θέματα στο προσκήνιο της 
κοινωνίας και της Πολιτείας. 
 
Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για να συμμετέχετε στο 1o webinar που θα οργανώσουμε. 
 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Δ.Σ., 

Πέτρος Παπαϊωάννου 

Πρόεδρος ΣΕΠΑΚ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


