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Όνειρο απατηλό για
tous V80US η απόκτηση oieyns
Το αυξημένο kôotos έφερε στασιμότητα ans οικοδομικέ
εργασίε παρότι υπάρχουν εγκεκριμένε noAAés àSzizs
οικοδομή Πολλοί δεν προχωρούν καν στην ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων παρά την επιχορήγηση

υγκεκρψένκ προτοοΜ
οπότοΑΚΕΑ

Εδώ και apKSiés pépes to
ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση

να αναθεωρήσει τη

στεγαστική πολιτική ms
καταθέτονταΒ συγκεκριμένε5
προτάσειε Ωστόσο δεν έχει
γίνει τίποτα μέχρι σήμερα Το

ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση
Να διευρύνει τα κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια
ένταξε στα προγράμματα

στεγαστικήε noÄiTiKhs για να

καλύψει μεγαλύτερο pépos
ms Koivcovias

Να αναπροσαρμόσει το

ui|ios των χορηγιών ώστε
να ανταποκρίνονται στα

σημερινά δεδομένα
Να επεκτείνει το θεσμό

ms koivcjvikiîs στέγαση5
με έμφαση σε προγράμματα

ανέγερση κατοικιών από
το Kpàros και την Τοπική

Αυτοδιοίκηση οι onoies να

παραχωρούνται με χαμηλό
ενοίκιο ή με ενοικιαγορά στη

βάση κοινωνικο-οικονομικών
κριτηρίων

Αν για την κυβέρνηση
Συναγερμού η στέγη είναι
προνόμιο των επενδυτών

για το ΑΚΕΛ είναι δικαίωμα
ins Koivcovias

Του

Γιάννη Κακαρή

Με τις τιμές των οικοδομικών υλικών

να ανεβαίνουν κατακόρυφα η
απόκτηση στέγης παραμένει όνειρο
απατηλό για χους νέους Την ίδια
ώρα η κυβέρνηση αντί να παρέμβει
αποφασιστικά με την αδράνεια της
δίνει τη χαριστική βολή στις όποιες
ελπίδες μπορεί να απέμειναν στα νεαρά

ζευγάρια

Η αύξηση του κόστους
φτάνει μέχρι το 20

Σε έρευνα που έγινε για λογαριασμό

της Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
υπολογίζεται ότι οι αυξήσεις στις
τιμές υλικών όπως σίδερο τσιμέντο

αλουμίνιο ανεβάζουν το κόστος
ανέγερσης κατοικιών κατά 20 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά
Με απλά λόγια εάν το κόστος μιας
οικοδομής υπολογιζόταν κατά την
περσινή χρονιά στις €200.000 φέτος
θα κοστίσει €240.000

Η τιμή του κατασκευαστικού σίδερου

αυξήθηκε κατά 66 Συγκεκριμένα

το σίδερο πριν την πανδημία

στοίχιζε 465 ευρώ τον τόνο και
σήμερα κοστίζει 770 ευρώ τον τόνο
ενώ παρατηρείται αυξητική τάση

Αύξηση πέραν του 35 παρουσιάζει
ο κατασκευαστικός χάλυβας
Η τιμή του πλαστικού αυξήθηκε
μέχρι 40 ενώ μεγάλες αυξήσεις

παρατηρούνται στην ξυλεία το
αλουμίνιο τα κεραμικά είδη και το
γυαλί

Μάλιστα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής Εμπορίου η
οποία εξέτασε το ζήτημα των αυξήσεων

εκπρόσωπος της ΟΣΕΟΚ ανέφερε
ότι έρχονται και νέες αυξήσεις αφού
από την 1η Οκτωβρίου αυξήθηκαν
κατά 10 οι τιμές στο τσιμέντο και
τα αλουμίνια

Σύμφωνα με την ΟΣΕΟΚ οι αυξήσεις

ιδιαίτερα στα αλουμίνια το

γυαλί και τα υλικά θερμοπρόσοψης
επηρεάζουν σημαντικά ακόμα και
την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
αφού αρκετοί είναι αυτοί που λένε
ότι η επιχορήγηση δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στο σημερινό κόστος
με αποτέλεσμα να παρατηρείται και
στον τομέα αυτό στασιμότητα

Οι ιδιωτικοποιήσεις
κοστίζουν ακριβά

Μια συνισταμένη στην αύξηση
των εισαγόμενων προϊόντων που
καλείται να επωμιστεί η κοινωνία
είναι η τεράστια αύξηση που παρατηρείται

στη μεταφορά και εισαγωγή
των υλικών από το εξωτερικό

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός
ότι πριν την πανδημία ένα

εμπορευματοκιβώτιο

μπορούσε να έρθει
από την Κίνα στο λιμάνι της Λεμεσού
με €1.400 ενώ τους τελευταίους μήνες

απαιτούνται €15.000

αυτές είχαν διαφανεί εδώ και αρκετό
καιρό η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής

αφήνοντας τα πράγματα να φτάσουν

στο απροχώρητο
Πριν μερικές μέρες συγκλήθηκε

ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών

για τις 2 Νοεμβρίου στην
οποία θα συμμετείχαν οι Υπουργοί
Οικονομικών και Μεταφορών το
ΕΤΕΚ η ΟΕΒ το ΚΕΒΕ και ο Σύν

Να δοθούν άμεσε και συγκεκριμένε Aùaeis για τα
χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και Tis ευάλωτεε ομάδεε

Σημειώνεται ότι σημαντικές αυξήσεις

είχαν ήδη επιβληθεί και πριν την
υγειονομική κρίση από τις εταιρείες
που ανέλαβαν τα λιμάνια μετά την
ιδιωτικοποίηση που επέφερε η κυβέρνηση

Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ
Εκτιμήσεις που γίνονται διεθνώς

δεν επιτρέπουν αισιοδοξία αφού διεθνή

μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν
ότι στην Κίνα η οποία παράγει το
60 του σίδερου σε όλο τον κόσμο
παρατηρείται τεράστια ζήτηση στην
εγχώρια αγορά κάτι που καθιστά περιζήτητο

το συγκεκριμένο υλικό στον
κατασκευαστικό τομέα

Η κυβερνητική αδράνεια
μάς έφερε στο απροχώρητο

Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις

δεσμός Εργολάβων Τελικά η σύσκεψη

μεταφέρθηκε για τις 4 Νοεμβρίου

Προτάσεις ΕΤΕΚ και ΟΣΕΟΚ
Πολλά μπορούν να γίνουν

Το ΕΤΕΚ και η ΟΣΕΟΚ πραγματοποίησαν

σύσκεψη την περασμένη
Τρίτη καταλήγοντας από κοινού στα

αιτήματα που θα καταθέσουν ενώπιον
των υπουργείων
Όπως ανέφερε στη Χαραυγή

ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή πρέπει να δοθούν

λύσεις για τα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα και τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού που ξεκίνησαν την
ανέγερση οικίας και το όνειρο τους
γίνεται απατηλό

Από την πλευρά του ο πρόεδρος

Εγκρίθηκαν μόλκ 398 αιτήσει παγκύπρια για τα στεγαστικά σχέδια μέσα σε δύο περίπου χρόνια
Το Υπουργείο Εσωτερικών εμφανίζεται

ικανοποιημένο από το ενδιαφέρον
που σημειώνεται για συμμετοχή

στα Στεγαστικά Σχέδια του Υπουργείου

τα οποία καλύπτουν ορεινές
ακριτικές και άλλες μειονεκτούσες
περιοχές και στοχεύουν στην καταπολέμηση

της αστυφιλίας
Πιο συγκεκριμένα
Για το πρώτο Στεγαστικό Σχέδιο

Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών

Περιοχών για το οποίο υποβλήθηκαν

αιτήσεις την περίοδο από
την 01.07.2019 έως τις 31.12.2020

εγκρίθηκαν παγκύπρια μέχρι τις
30.09.2021 248 αιτήσεις για το ποσό
των €7,2 εκατ

Πα το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης

Ορεινών Ακριτικών
και Μειονεκτικών Περιοχών που
ακολούθησε η περίοδος ισχύς του
οποίου είναι από την 01.03.2021
έως τις 31.12.2021 αξιολογήθηκαν
και εγκρίθηκαν παγκύπρια μέχρι τις
30.09.2021 122 αιτήσεις για το ποσό
των €5,4 εκατ

Για το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης

Συγκεκριμένων Περιοχών

της Υπαίθρου η περίοδος ισχύς του
οποίου είναι από την 01.03.2021
έως τις 31.12.2021 αξιολογήθηκαν
και εγκρίθηκαν παγκύπρια μέχρι τις
30.09.2021 28 αιτήσεις για το ποσό
των €0,45 εκατ

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα από κοινοτάρχες

μικρών και απομακρυσμένων
κοινοτήτων εκφράστηκαν κατά

καιρούς παράπονα για πρόνοιες των
σχεδίων που αποθαρρύνουν ή δυσκολεύουν

την υποβολή αιτήσεων χωρίς
όμως να υπάρξει διαφοροποίηση των
όρων των Σχεδίων

της ΟΣΕΟΚ Στέλιος Γαβριήλ ανέφερε
ότι μέχρι σήμερα επωμίστηκε όλο

το κόστος ο κατασκευαστής Το πρόβλημα

είναι ότι πλέον θα ξεκινήσει
να μετακυλίεται στον καταναλωτή
και αυτό θα επηρεάσει τα χαμηλά εισοδηματικά

στρώματα
Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν

εγκεκριμένες πολλές άδειες οικοδομής

ωστόσο υπάρχει στασιμότητα
στην έναρξη των εργασιών καθώς ο

κόσμος περιμένει να δει τι εξελίξεις
θα υπάρξουν

Οι σημαντικότερες από τις προτάσεις

που θα κατατεθούν είναι
Ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων

που ξεκίνησαν την ανέγερση οικίας
Επέκταση του δανεισμού από τα

τραπεζικά ιδρύματα για τους αναίτιους

επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες εργολάβους

και υπεργολάβους
Μελέτη μέτρων που εφαρμόζονται

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
όσον αφορά τον ΦΠΑ για νεόδμητη
πρώτη κατοικία Σήμερα στην Κύπρο
ο ΦΠΑ είναι 5 ωστόσο η Ελλάδα
έλαβε άδεια από την EE όπως για το
διάστημα 2020-2022 γίνει μηδενικός
ο ΦΠΑ

Αναθεώρηση των φόρμουλων
αυξομειώσεων των υλικών που περιλαμβάνονται

στα συμβόλαια με το
δημόσιο

Αύξηση της χορηγίας που δίνεται

για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
και διπλασιασμός του συνολικού

προϋπολογισμού ώστε να καλυφθούν
ακόμη περισσότεροι ενδιαφερόμενοι

Επικαιροποίηση και επίσπευση
των διαδικασιών έγκρισης επιχορηγήσεων

για το σχέδιο εξοικονομώ
και αναβαθμίζω για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων Σύμφωνα
με το ΕΤΕΚ και την ΟΣΕΟΚ έχουν
κατατεθεί αρκετές αιτήσεις στο

Υπουργείο Ενέργειας αλλά φαίνεται
ότι καθυστερούν οι εγκρίσεις

Επίσπευση άδειοδότησης δημοσίων

έργων για τα οποία υπάρχει
εγκεκριμένη χρηματοδότηση ώστε
να αναπληρώσουν τα κενά που θα

δημιουργηθούν για να αποφευχθούν
φαινόμενα μαζικών απολύσεων

Δημιουργία παρατηρητηρίου
τιμών ώστε να αναχαιτισθούν φαινόμενα

αισχροκέρδειας
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