
 

            ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ             

 

Θέμα:   «Ο νέος ΚΤΣ 2016 – Προτάσεις βελτίωσης» 

 

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργεί στο νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ 2016), η απαίτηση για επένδυση σε σχετικό εξοπλισμό, όπως εργαστήριο 
σκυροδέματος, γεφυροπλάστιγγες κ.λ.π. κάτι που επιβάλλεται από τον ΚΤΣ να λάβει 
χώρα ανά εγκατάσταση.  

1- Εδώ αρχικά σκόπιμο θα ήταν να δοθεί ένας ικανοποιητικός μεταβατικός 
χρόνος (2-3 έτη με δυνατότητα παράτασης ένα ακόμη έτος) έως την 
ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, εξέλιξη που από όσο γνωρίζω 
μεθοδεύεται από τις υπηρεσίες σας. 

2- Θα μπορούσε να προβλεφθεί ένας ενισχυμένος συντελεστής αποσβέσεων για 
τις εν λόγω επενδύσεις, της τάξης του 200% καθ’ υπέρβαση των ισχυουσών 
διατάξεων, πρόταση που πρέπει να συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. 

3- Θα μπορούσε επίσης να προβλεπόταν ένταξη της συγκεκριμένης επένδυσης 
σε πρόγραμμα ΣΕΣΣ, κατά τα πρότυπα άλλων παλαιότερων προγραμμάτων 
όπως το ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ, το πρόγραμμα τοποθέτησης συστήματος εισροών-
εκροών στα πρατήρια καυσίμων κ.ά. Μια λοιπόν κοινοτική συνδρομή στο 
συνολικό κόστος της επένδυσης άνω του 50%, στο βαθμό που είναι εφικτό, θα 
απάλυνε τα βάρη της νέας επένδυσης. 

4-  Έχοντας υπόψη τη σημερινή δομή της αγοράς, όπου ένα ιδιωτικό εργαστήριο 
εξυπηρετεί πολλούς παραγωγούς, θα ήταν δυνατόν να προωθηθεί  το 
ακόλουθο: Η από κοινού αγορά και χρήση του ακριβού αυτού εξοπλισμού 
από 2-5 παραγωγικές εταιρίες σκυροδέματος. Θα εξοικονομούντο έτσι πολλά 
χρήματα ανά εταιρία, ενώ ταυτόχρονα θα υπήρχε αυξημένη χρήση του 
εξοπλισμού αυτού, με συνέπεια να μην υπολειτουργεί, όπως θα γίνεται με το 
προτεινόμενο σύστημα. Ακόμη, η ανάπτυξη συνέργειας στο υπό εξέταση 
θέμα, αποτελώντας σημείο επαφής των ενδιαφερομένων, μπορεί να οδηγήσει 
σε περαιτέρω συνέργειες με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν στο μέλλον 
συμπράξεις. Αν οι επενδύσεις της μορφής αυτής ενταχθούν σε πρόγραμμα 
ΣΕΣΣ, η προτεινόμενη συνέργεια μπορεί να αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο της 
βαθμολογίας της πρότασης. 

Τέλος, αν και τα περιθώρια συζήτησης για αλλαγή της σύνθεσης του μπετόν 
φαίνονται πολύ περιορισμένα σήμερα, λόγω του ΚΤΣ 2016, η επιλογή αυτή εύλογα 
δημιούργησε προβλήματα στις μικρές εταιρίες παραγωγής σκυροδέματος. 

 

 



 
 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Συνημμένα : 

-Η επιστολή των ενδιαφερομένων 


