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Δοµικών Υλικών
και Κατασκευών
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Πολιτικές παρεμβάσεις για 
την ανάπτυξη του κλάδου 
των Οικοδομικών υλικών.

• Σύμπλευση με το ευρύτερο 
κανονιστικό και 
αναπτυξιακό πλαίσιο της ΕΕ.

• Ολιστική προσέγγιση που 
καλύπτει την τόνωση του 
επενδυτικού κλίματος στον 
κλάδο.

• Ανάπτυξη του ανθρωπίνου
δυναμικού

• Βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων

• 7,9% αύξηση του ΑΕΠ της 
Ελλάδα από το 2016 έως το 
2018

• 10,8% μείωση του ΑΕΠ από 
το 2018 έως το 2020 
(περίοδος πανδημίας)

• Μειωμένος κύκλος 
εργασιών κατά 27% των 
μεγάλων ομίλων του 
κατασκευαστικού κλάδου 
κατά την περίοδο της 
πανδημίας 

• Χρηματοδότηση 100 δις. 
Ευρώ από ΕΕ, για την 
προώθηση της καινοτομίας 
και της έρευνας 

• Το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 
χρηματοδοτεί έργα και 
επενδύσεις μέχρι το τέλος 
του 2026 με συνολικούς 
επενδυτικούς πόρους 
30.919 εκ €

• Κατά κεφαλήν εισόδημα 
της χώρας σε τιμές 
αμερικανικού δολαρίου 
ανήλθε σε $ 17.676,192 για 
το 2020 μείωση της τάξης 
του 7,7% από το 2019.

• Το brain drain κόστισε στην 
Ελλάδα τουλάχιστον 15 δισ. 
ευρώ για την περίοδο 2008 
– 2016.

• Λόγοι φυγής των Ελλήνων 
στο εξωτερικό αφορούσαν 
τη μειωμένη αξιοκρατία, τη  
διαφθορά, την αβεβαιότητα 
και τις προοπτικές εξέλιξης 
στο εξωτερικό.

• Η 4η βιομηχανική 
επανάσταση μέχρι το έτος 
2025 θα έχει δημιουργήσει 
συνολική αξία της τάξης 
των 3,7 τρις. Δολαρίων

• Τεχνητή νοημοσύνη: 

- επεξεργασία δεδομένων 
που συλλέγονται από 
αισθητήρες (π.χ. μέτρηση 
θερμοκρασίας, υγρασίας, 
κλπ.), τη χρήση τεχνολογιών 
«αναγνώρισης εικόνων» 
(image recognition) 

• Internet of Things – IoT:

- Το μέγεθος της αγοράς 
τεχνολογιών IoT για τον 
κλάδο των κατασκευών 
υπολογίστηκε σε 7,8 δις. 
δολάρια για το έτος 2019, 
ενώ προβλέπεται ότι το 
2024 θα φτάσει τα 16,8 δις.

• Building Information 
Modeling: 

- Οι επιχειρήσεις που 
ανήκουν στον 
κατασκευαστικό κλάδο και 
χρησιμοποιούν τη 
συγκεκριμένη μεθοδολογία 
είναι 41% και το 2024 
προβλέπεται να φτάσει το 
69%

• Ρομποτικά μηχανήματα και 
drones

- αυτοματοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας

- τη μείωση των 
απορριμμάτων της 
παραγωγικής διαδικασίας 
μέσω της έμφασης σε 
πρακτικές «lean 
manufacturing», 

- μέσω της χρήσης drones, 
την παρακολούθηση της 
πορείας των εργασιών σε 
εργοτάξια με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό 
κινδύνων 

• «Οικολογικά» κτήρια 

- Οικονομική προσιτότητα

- Απανθρακοποίηση και 
ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας

- Φιλοσοφία κύκλου ζωής και 
κυκλικότητα

- Υψηλά υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα

- Ταυτόχρονη αντιμετώπιση 
των διττών προκλήσεων 
της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης

- Σεβασμός της αισθητικής 
και της αρχιτεκτονικής 
ποιότητας

• Το νομοθετικό πλαίσιο 
Level(s) που αναπτύχθηκε 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

• Η ελληνική νομοθεσία 
«Κανονισμός Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων - 
Κ.ΕΝ.Α.Κ.».

• Ο Κανονισμός Δομικών 
Υλικών 305/2011.

• Ο Κανονισμός 98/2008/ΕΚ, 
Επαναχρησιμοποίηση – 
Διαχείριση Υλικών.

• Η Δήλωση Περιβαλλοντικής 
Συμπεριφοράς Υλικού 
(Ανάλυση Κύκλου Ζωής και 
Ανθρακικό αποτύπωμα ISO 
14025).

• O νέος Κανονισμός 
Πυροπροστασίας 41/2018.

Πολιτικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αξιοποίηση των 
χρηματοδοτικών 
ευκαιριών για την 

ανάκαμψη του κλάδου 
των Οικοδομικών υλικών.

Οικονοµικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άμεση συσχέτιση της 
ζήτησης για προϊόντα / 

υπηρεσίες και της 
προσφοράς ικανού 

ανθρωπίνου δυναμικού 
με τα νέα δημογραφικά 
δεδομένα της Ελλάδας.

Κοινωνικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η 4η Βιομηχανική 
επανάσταση ως 

κινητήριος μοχλός για τη 
βελτιστοποίηση όλων των 
μερών της αλυσίδας αξίας 

του του κλάδου των 
Οικοδομικών υλικών.

Τεχνολογικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Νομοθετικό πλαίσaιο 
και ο καθοριστικός ρόλος 
του για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών 

ζητημάτων.

Νοµοθετικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Green Deal στον κλάδο 
των Οικοδομικών υλικών 

για την αειφόρο
ανάπτυξή του.

Φυσικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


