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Μεταξύ των μέτρων που

ζητούν οι φορείς του
κατασκευαστικού τομέα

είναι ότι οι τράπεζες
ανάλογα με την κάθε

περίπτωση να

προσπαθήσουν να είναι
ελαστικές και βοηθητικές
π.χ να δίνουν πιστωτική

επέκταση εκεί όπου

δημιουργείται
τεκμηριωμένη ανάγκη για

την οποία δεν ευθύνεται το

νοικοκυριό ο υπεργολάβος
ή ο εργολάβος κ.λπ

Εργολάβοι σε αναμμένα κάρβουνα
Μετά τη σύσκεψη κατά την οποία αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η σοβαρότητα του θέματος και

αποφασίστηκαν τα μέτρα που θα ληφθούν θα ζητηθεί συνάντηση με τους υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών

ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ

Στη

σκιά της ανοδικής πορείας
των τιμών των πρώτων υλών
αρμόδιοι φορείς
πραγματοποίησαν συνάντηση

με στόχο την καταγραφή των
προβλημάτων αλλά και τη
δημιουργία δέσμης μέτρων για
επίλυση του ζητήματος που
δημιουργείται ιδιαίτερα στον
κατασκευαστικό τομέα Στη
συνάντηση συμμετείχαν
αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ
Επιστημονικού Τεχνικού

Επιμελητηρίου Κύπρου της ΟΕΒ
Ομοσπονδία Εργοδοτών και

Βιομηχάνων του ΚΕΒΕ Κυπριακό
Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της ΟΣΕΟΚ
Ομοσπονδία Συνδέσμων

Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου του
Παγκύπριου Συνδέσμου
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης
Οικοδόμων του Συνδέσμου
Επιμετρητών Κύπρου του RICS
Cyprus Branch του Συνδέσμου

Τραπεζών Κύπρου ως παρατηρητή
του Κυπριακού Ναυτιλιακού
Επιμελητηρίου της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου καθώς και άλλοι
εμπειρογνώμονες
Ως αποτέλεσμα της συνάντησης
διαμορφώθηκε δέσμη μέτρων τα
οποία στοχεύουν στην όσο το δυνατό
μεγαλύτερη μείωση των επιπτώσεων

του φαινομένου Μεταξύ άλλων η

δέσμη μέτρων περιλαμβάνει• Να κληθεί το κράτος να μελετήσει
το θέμα και να καθορίσει το
συντομότερο δυνατό πολιτική και
κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι
αφορά τα δικά του έργα είτε σε
διαδικασία υλοποίησης είτε υπό
σχεδιασμό• Να κληθεί το κράτος να θέσει το
θέμα αρμοδίως στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για από κοινού δράσεις ή και
πρωτοβουλίες των χωρών μελών• Να προχωρήσει το κράτος στην
επίσπευση της καταβολής της
επιστροφής του ΦΠΑ σε εργολήπτες
επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και
άλλες επηρεαζόμενες κυπριακές
επιχειρήσεις• Να γίνει μελέτη ευρύτερα του
θέματος ΦΠΑ ή και άλλων
στοχευμένων έκτακτων
φορολογικών ελαφρύνσεων• Οι τράπεζες να ενημερωθούν για
το θέμα και ανάλογα με την κάθε
περίπτωση και με τα ειδικά
χαρακτηριστικά της να
προσπαθήσουν να είναι ελαστικές και
βοηθητικές π.χ να δίνουν πιστωτική
επέκταση εκεί όπου δημιουργείται
τεκμηριωμένη ανάγκη για την οποία
δεν ευθύνεται το νοικοκυριό ο
υπεργολάβος ή ο εργολάβος κ.λ.π• Μελέτη του ενδεχομένου
δημιουργίας έκτακτων ειδικών
σχεδίων στήριξης για τους πιο
ευάλωτους π.χ νοικοκυριά που

Δέσμη μέτρων
για την όσο
το δυνατό
μεγαλύτερη
μείωση των
επιπτώσεων
του φαινομένου
της αύξησης
των τιμών στις
πρώτες ύλες

ξεκίνησαν διαδικασία ανέγερσης
κατοικίας• Σύσταση στην αγορά για εγρήγορση
ως προς το κατά πόσο παρατηρούνται
φαινόμενα κερδοσκοπίας στην Κύπρο
έτσι ώστε όπου και εάν παρατηρηθούν
να καταγγέλλονται στην ΕΠΑ
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού• Σύσταση στους ενδιαφερόμενους

για χρήση μη διαγραφή της
φόρμουλας προσαυξήσεων τιμών
υλικών στα ιδιωτικά εργοληπτικά
συμβόλαια και παράλληλα σύσταση
για προσαρμογή της φόρμουλας
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
έργου για παράδειγμα να μην
αφήνονται οι τυπικές τιμές• Μελέτη του ενδεχομένου
βελτίωσης της φόρμουλας
αναπροσαρμογής τιμών στο
εργοληπτικό συμβόλαιο που
χρησιμοποιεί η αγορά

Ζητούν συνάντηση
Σημειώνεται πως το ΕΤΕΚ μετά τη
σύσκεψη κατά την οποία
αναγνωρίστηκε από όλους τους
συμμετέχοντες η σοβαρότητα του
θέματος και αποφασίστηκαν τα μέτρα
που θα ληφθούν θα ζητήσει
συνάντηση με τους αρμόδιους
υπουργούς Οικονομικών και
Μεταφορών Επικοινωνιών και'Εργων
Στη συνάντηση με τους υπουργούς θα
συζητηθεί το θέμα και θα τους
παρουσιαστεί η δέσμη μέτρων και
εισηγήσεων που ετοιμάστηκαν
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