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Χωρίς φρένο
οι αυξήσεις
τιμών στα υλικά
οικοδομής
Δεν έχει σχαμαιημό η άνοδος
των τιμών ίων οικοδομικών
υλικών Το κόστος κατασκευής
ενός σπιτιού αυξήθηκε πέραν
ίου 1 5 σε ένα χρόνο ΕΤΕΚ

και Ομοσπονδία Συνδέσμων
Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου εκτιμούν ότι οι τιμές
δεν θα επιστρέψουν στα
επίπεδα προ ms πανδημίας
Το Επιμελητήριο θα καταθέσει

1 2 εισηγήσεις με κυριότερη
την εξαγγελία μέτρων στήριξης
των ευάλωτων οικογενειών
που βρίσκονται σε διαδικασία

ανέγερσης κατοικίας ΣΕΛ π
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Illψ
Αεν έχει σταματημό

η avoôos των τιμών
των οικοδομικών υλικών

Του

Μιχάλη Μιχαήλ

Καίνε οι αυξήσεις στις τιμές σε όλους
τους τομείς και ιδιαίτερα στα υλικά οικοδομής
τα οποία σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία
σημείωσαν αύξπσπ τον περασμένο Σεπτέμβριο
τπς τάξπς του 14,92 Είναι π πρώτπ φορά
που καταγράφεται τόσο μεγάλπ υπέρβασπ του
δείκτπ βάσπς των 100 μονάδων από το 2015
που καθορίστπκε Η μεγαλύτερπ υπέρβασπ
τπς βάσπς τα προπγούμενα χρόνια είχε καταγραφεί

το 2015 με 101,60 μονάδες
Η εξέλιξπ αυτή αναμένεται να επιβραδύνει

τπν οικοδομική δραστηριότητα αφού αυξάνει
το ρίσκο για εργολήπτες πωλπτές νοικοκυριά

και επενδυτές και εκείνοι που έχουν τη
δυνατότητα θα παγώσουν τα όποια έργα
προγραμματίζουν μέχρι να ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των
κατασκευών και ανάπτυξπς γπς μαζί με τα
συναφή επαγγέλματα συνεισφέρουν γύρω στο
16 του ΑΕΠ γίνεται ανπλππτό ότι μια τέτοια
επιβράδυνση θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε

ολόκληρη την οικονομία

Η κατασκευή του ίδιου σπιτιού
κοστίζει μέσα σε ένα χρόνο
15 περισσότερο

Οι αυξήσεις αφορούν όλο το φάσμα των
υλικών που χρειάζεται νια να κτιστεί ένα σπίτι
όπως μεταλλικά προϊόντα προϊόντα από ξύλο
μονωτικά χημικά και πλαστικά ηλεκτρομηχανολογικά

είδη ορυκτά και προϊόντα ορυκτών
Πιο συγκεκριμένα

Η τιμή του κατασκευαστικού σιδήρου αυξήθηκε

κατά 66 Το σίδερο που χρησιμοποιείται

για μεταλλικές κατασκευές πριν την πανδημία

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

Η τιμή του έτοιμου σκυροδέματος που παράγεται

στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 8 ανά
κυβικό μέτρο Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο
της τιμής του τσιμέντου που εισάγεται στην
Κύπρο και των σκύρων που παράγονται σε

εγχώρια λατομεία
Αύξηση πέραν του 35 παρουσιάζει ο κατασκευαστικός

χάλυβας ενώ οι χαλκοσωλήνες
παρουσιάζουν άνοδο της τάξης του 30,4

Η τιμή του πλαστικού αυξήθηκε μέχρι
40 το κόστος των τούβλων μέχρι 8,8 ενώ
αυξήσεις παρατηρούνται και στην ξυλεία το

αλουμίνιο κεραμικά είδη και το γυαλί
Αύξηση που πλησιάζει το 20 καταγράφεται

όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά καλώδια

ενώ πρίζες και διακόπτες ακρίβυναν κατά
8,7 περίπου

Συνεπεία τούτου ένα σπίτι ίδιων προδιαγραφών

να έχει μέσα σε ένα χρόνο μια αύξηση
κόστους της τάξης του 15 Δηλ αν θα στοίχιζε

πέρσι τον Σεπτέμβριο €300.000 φέτος στοιχίζει

€345.000

Συντονισμένες κινήσεις
για υιοθέτπσπ μέτρων

Τόσο το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελη¬

τήριο Κύπρου ΕΤΕΚ όσο και η Ομοσπονδία
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
ΟΣΕΟΚ τονίζουν ότι πρέπει να υιοθετηθούν

πρακτικές που να μειώνουν το κόστος τόσο

για τον εργολάβο όσο και για όσους ανεγείρουν

αυτό το διάστημα οικοδομές και κατοικίες

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή όσο και ο πρόεδρος του ΟΣΕΟΚ

Στέλιος Γαβριήλ δήλωσαν στη Χαραυγή
ότι στη συνάντηση που θα έχουν με τους

αρμόδιους υπουργούς στις 2 Νοεμβρίου θα
θέσουν ενώπιον τους μία σειρά από προτάσεις
και εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση

Ο κ Κωνσταντή είπε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί

να είναι μεγάλο και εκτίμησε ότι θα

μεγαλώσει ακόμα περισσότερο Από την πλευρά

του ο κ Γαβριήλ σημείωσε ότι κάποιοι λένε
ότι είναι προσωρινές αυτές οι αυξήσεις και ότι
θα επέλθει διόρθωση της κατάστασης μέσα στο

επόμενο εξάμηνο όμως όπως εκτίμησε εκείνο

που θα γίνει θα είναι μια μικρή μείωση στο
σύνολο των τιμών

Δεν προβλέπεται μείωσπ των τιμών
Και οι δύο σημείωσαν ότι οι αυξήσεις στις

τιμές είναι εξωγενείς και οφείλονται τόσο στην
πανδημία που επηρέασε την παγκόσμια οικονομία

με την καθυστέρηση προμήθειας υλικών

όσο και με την αύξηση των κομίστρων
των μεταφορών που προκάλεσε η διεθνής αύξηση

στις τιμές των καυσίμων
Το ΕΤΕΚ ανέλυσε τους εξωγενείς παράγοντες

όπως την επιβολή δασμών σε χώρες
παραγωγής όπως η Ρωσία και η Κίνα ή την
προσαρμογή με περιβαλλοντικές απαιτήσεις
που επέβαλε η Ε.Ε και πιστοποιεί ότι οι αυξήσεις

είναι δικαιολογημένες Επίσης παρακολουθεί

την παγκόσμια αγορά και το τι γίνεται
στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες συνεπεία της
αύξησης της τιμής του σιδήρου/Ηδη το ΕΤΕΚ
απευθύνθηκε στα Υπουργεία Οικονομικών και
Μεταφορών για να συζητήσουν δέσμη προτάσεων

που κατέθεσαν αλλά και νια να διαπιστώσουν

πώς οι αρμόδιοι αντιλαμβάνονται
το πρόβλημα και αν έχουν διάθεση να συμβάλουν

έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις
Ο ΟΣΕΟΚ από την πλευρά του τονίζει ότι

μετά το περσινό Πάσχα φάνηκε η τεράστια διαφορά

στις τιμές λόγω εξωγενών παραγόντων
και επισημαίνει ότι ένας από τους λόγους που
θα μείνουν ψηλά οι τιμές είναι και η επιβολή
φόρου από την Ε.Ε για την εκπομπή ρύπων
η οποία ενσωματώνεται κυρίως στην τιμή του
τσιμέντου/Οπως είπε ο Στέλιος Γαβριήλ είχαν
ήδη επαφές με τα κόμματα και απέστειλαν επιστολή

στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής
και αναμένουν να δει τα αιτήματά τους θετικά
ώστε να βοηθηθεί ο κατασκευαστικός κλάδος
και κατ επέκταση ο εργαζόμενος και ο καταναλωτής

Να συμβάλουν και οι τράπεζες
και το κράτος

Το ΕΤΕΚ σύμφωνα με τον Κ Κωσνταντή
θα καταθέσει 12 εισηγήσεις με κυριότερες την

Δεν προβλέπεται επιστροφή των

τιμών των υλικών οικοδομήϊ aus

προ ms navônpias τψέ5 εκτιμούν
ΕΤΕΚ και Ομοσπονδία Ιυνδέσμων

Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

lus 2 Νοεμβρίου οι δύο οργανώσει
θα έχουν συνάντηση η πρώτη

με tous Ynoupvoûs Οικονομικών

και Μεταφορών και π δεύτερη με
τον Υπουργό Μεταφορών για να

συζητήσουν us εισηγήσε tous

για μείωση του kôotous avέγεpσns

morns το οποίο από τον

Ιεπτέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα

έχει σημειώσει αύξηση 15 Οι

δύο οργανώσει αναγνωρίζουν

ότι ορισμένοι εισαγωγεί

εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση

και ενώ είχαν αποθηκευμένε5

παλαιότερεΒ ποσότητεΒ με την

επιβολή των αυξήσεων διεθνώ

άρχισαν να πωλούν με βάση m véss

r///£s

εξαγγελία μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικογενειών

που βρίσκονται σε διαδικασία ανέγερσης

κατοικίας Προς την κατεύθυνση αυτή
θα μπορούσαν είτε να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες

εκεί και όπου δικαιολογείται η αύξηση
του κόστους ανέγερσης της οικοδομής να επεκτείνουν

το χρονικό διάστημα αποπληρωμής
του δανείου ή να αυξήσουν το δάνειο για να
καλύψουν τη διαφορά θεωρεί ότι οι τράπεζες
πρέπει να δείξουν κατανόηση και να βοηθήσουν

αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στα
σπίτια τους Υποβοηθητικές θα ήταν και στο

χεύμενες έκτακτες φορολογικές ελαφρύνσεις
ακόμα και η επίσπευση καταβολής της επιστροφής

του ΦΠΑ σε εργολήπτες επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης και άλλες επηρεαζόμενες

κυπριακές επιχειρήσεις
Από την πλευρά του ο Στ Γαβριήλ σημείωσε
ότι με τις δικές τους εισηγήσεις στοχεύουν

να βοηθηθεί ο κλάδος και όχι μόνο ο οποίος
τους τελευταίους 18 μήνες επωμίσθηκε το κόστος

Στο πλαίσιο αυτό θα εισηγηθούν σειρά
προτάσεων όπως να βρεθεί φόρμουλα ώστε
να προστεθούν και άλλα υλικά που δεν περιλαμβάνονται

ως επιλογή ώστε να δίνεται
η δυνατότητα στον μηχανικό να επιλέγει από

μεγαλύτερη γκάμα υλικών για έργα που υπογράφηκαν

πριν την πανδημία Αυτό θα βοηθήσει

στη μείωση του κόστους για τον ιδιοκτήτη
Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση των

τιμών συμπλήρωσε με τη φόρμουλα αυτή θα

μπορούν να επιστραφούν χρήματα Εισηγούνται

επίσης να καθοριστεί για τους εργολάβους

μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα υλικά
οικοδομής που εισάγονται από την Ε.Ε όπως
π.χ το σίδερο Σημείωσε ότι ο εισαγωγέας εισάγει

από την Ε.Ε χωρίς ΦΠΑ αλλά όταν θα
το πουλήσει στον εργολάβο χρεώνει και ΦΠΑ

Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες που χρεώθηκαν
συγκεκριμένο ποσό για να κτίσουν την κατοικία

τους και που με τη διαφοροποίηση των
τιμών δεν τους αρκεί θα πρέπει οι τράπεζες
είπε να δώσουν περαιτέρω δανεισμό για να
μπορέσουν να ολοκληρώσουν το κτίσιμο της
οικοδομής

Γαβριήλ και Κωνσταντή σημείωσαν ότι μέχρι

τώρα το κόστος το επωμίζονται οι εργολάβοι
ενώ σε άλλες περιπτώσεις μοιράζονται το

κόστος με τους ιδιοκτήτες

Και π αισχροκέρδεια στο πλάνο
Σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της αισχροκέρδειας

οι δύο συνομιλητές μάς είπαν ότι δεν
έχουν συγκεκριμένα στοιχεία αλλά παρατηρείται

το φαινόμενο να πωλούνται υλικά απ

όλους τους εισαγωγείς περίπου στις ίδιες τιμές
Ο κ Γαβριήλ μάλιστα σημείωσε ότι παρατηρήθηκε

ότι οι εισαγωγείς οικοδομικού οπλισμού
θα μπορούσαν από τον Μάιο και τους επόμενους

τρεις μήνες να μην επέβαλλαν αυξήσεις
αφού είχαν προαγορασμένο και φθηνότερο
υλικό στις αποθήκες Όμως προτίμησαν να
κερδίσουν σε βάρος του κατασκευαστή ενώ
η αύξηση θα μπορούσε να επιβληθεί στους
επόμενους τρεις μήνες
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