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ΠΡΟΣ: - Β3 Διεύθυνση  
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
 
ΘΕΜΑ: «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Γερμανικές κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις – Επιδείνωση των ελλείψεων σε υλικά και πρώτες ύλες» 
 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το αρμόδιο Τμήμα Ερευνών της 
Αγοράς του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, οι γερμανικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό – τεχνικό τομέα αντιμετωπίζουν 
αυξανόμενες δυσκολίες κυρίως λόγω της επιδείνωσης των ελλείψεων που 
παρατηρούνται σε διάφορα υλικά καθώς και σε πρώτες ύλες. Η κατάσταση 
επιδεινώνεται έτι περαιτέρω με τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών για προμήθειες 
υλικών και πρώτων υλών. 
 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τον περασμένο Ιούνιο ποσοστό 95,2% των ερωτηθέντων 
επιχειρήσεων ανέφεραν ότι οι τιμές για προμήθειες πρώτων υλών και άλλων υλικών 
έχουν σημαντικά αυξηθεί σε σύγκριση προς τους τρείς προηγούμενους μήνες. Επιπλέον 
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στο τομέα της κατασκευής κτιρίων, ποσοστό 50,4% των επιχειρήσεων ανέφεραν ότι 
αναγκάσθηκαν να διακόψουν τις εργασίες τους λόγω σημαντικών καθυστερήσεων 
στις παραδόσεις υλικών. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν σαφώς χαμηλότερα τους 
προηγούμενους μήνες και συγκεκριμένα 43,9% τον περασμένο Μάϊο και 23,9% τον 
Απρίλιο τ.έ.  
 
Στους πολιτικούς μηχανικούς αρκετά υψηλό ποσοστό 40,5% των ερωτηθέντων 
ανέφεραν επίσης προβλήματα στις παραδόσεις πρώτων υλών για το μήνα Ιούνιο τ.έ., 
ποσοστό αρκετά υψηλότερο συγκριτικά προς τον προηγούμενο μήνα Μάϊο, όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό έφθασε στο 33,5%. Μέχρι τον περασμένο Μάρτιο δεν είχαν 
καταγραφεί σχεδόν καθόλου προβλήματα στον τομέα του εφοδιασμού, με το ποσοστό 
των διαμαρτυρόμενων επιχειρήσεων να αγγίζει μόλις το 2,9%. 
 
Σημαντικά ζητήματα για τις γερμανικές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου είναι 
και οι ελλείψεις σε διάφορα άλλα απαραίτητα υλικά, όπως για παράδειγμα η ξυλεία. 
Ακόμη σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται και σε άλλες κατηγορίες πρώτων υλών, 
όπως τα οικοδομικά υλικά με βάση το πετρέλαιο, σε συνθετικά μονωτικά υλικά, 
σωλήνες για συστήματα αποχέτευσης και σε άλλα πλαστικά εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά. Τέλος, προβλήματα καταγράφονται τόσο στις παραδόσεις χάλυβα και 
προϊόντων σιδήρου όσο και στις αυξήσεις των τιμών για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ο Προϊστάμενος  
   
 
                           Θεόδωρος Ξυπολιάς 
               Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  
                                                                               
 
 
 
 
 
 


