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Ο κλάδος των μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας εντάσσεται στον ευρύτερο

κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους και

ταχύτερα αναπτυσσόμενους της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, ενώ

αποτελείται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες και περισσότερο

ανεπτυγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα υψηλότερης

προστιθέμενης αξίας. Στην ελληνική αγορά μετά την κατασκευή πολλών Ολυμπιακών

έργων αποκτήθηκαν υποδομές και τεχνογνωσία και επιταχύνθηκε η εισαγωγή του

χάλυβα στην κατασκευαστική αγορά.

Μεταλλικά

Κτίρια



ΑΦΙ
ΕΡΩ

ΜΑ

Μεταλλικά Κτίρια

Οι τάσεις της αγοράς εκφράζουν τη

διαχρονική εξέλιξή της σε ό,τι αφορά:

τη δομή, το μέγεθος, τον τρόπο

λειτουργίας και την απόδοση ως

αποτέλεσμα των επιρροών που

ασκούν οι διάφοροι

Μακροοικονομικοί (πληθωρισμός,

απασχόληση) και μικροοικονομικοί

(τιμολογιακή πολιτική, διαφήμιση,

προώθηση) παράγοντες. Η τροπολογία

που ψηφίστηκε από την Βουλή για τον

Αναπτυξιακό νόμο 3299/04

διαμορφώνει αρκετές αλλαγές κυρίως

στον τρόπο υπολογισμού των

ποσοστών επιχορήγησης των

επενδυτικών σχεδίων και θεωρείται

από τους πλέον συμφέροντες και

ελκυστικούς νόμους στήριξης

επενδυτικών σχεδίων των τελευταίων

χρόνων. Στην εξέλιξη της οικοδομικής

δραστηριότητας παρατηρείται σήμερα

ολοένα και αυξανόμενη χρήση των

σύμμεικτων δομικών στοιχείων έναντι

των συμβατικών μεθόδων

κατασκευής. 

Οι αυξημένες ανάγκες στην ταχύτητα

στέγασης σε συνδυασμό με την

επενδυτική οικονομία οδηγούν τις

επιχειρήσεις να επιλέγουν κατασκευές

με χάλυβα. Αρκετοί κατασκευαστές,

έχοντας προσαρμοστεί στις σύγχρονες

ανάγκες σχεδιάζοντας βάσει των

αναγκών του πελάτη και της

ολοκληρωμένης διαχείρισης των

έργων από μία και μόνο πηγή,

εξασφαλίζουν την παράδοση με το

κλειδί στο χέρι (Turn Key Projects). Τα

μεταλλικά κτίρια συνήθως κοστίζουν

λιγότερο από τις συμβατικές

κατασκευές καθώς σχεδιάζονται εκ

των προτέρων, επιμετρούνται και

προγραμματίζονται ώστε να ταιριάζουν

στις ακριβείς απαιτήσεις. 

Οι κεντρικοί άξονες που εστιάζουν

σήμερα οι επιχειρήσεις είναι
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