
…κοστολογίου οικοδοµών οφεί-
λουν να τηρούν στο εξής όσοι κα-
τασκευάζουν και πωλούν οικοδο-
µές, σύµφωνα µε απόφαση του υ-
φυπουργού Οικονοµικών Αντώνη
Μπέζα, προκειµένου να εφαρµοστεί
ο ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές.
Ως κόστος οικοδοµής, κατά την

απόφαση, θεωρείται κάθε δαπάνη
για αγορά υλικών ή λήψης υπηρε-
σιών και κάθε άλλη επιβάρυνση
που πραγµατοποιείται για την κα-
τασκευή και αποπεράτωση της οι-
κοδοµής. Κόστος οικοδοµής θεω-
ρείται ακόµη και η αξία του οικοπέ-
δου ανεξάρτητα από τον τρόπο α-
πόκτησής του.
Στο βιβλίο κοστολογίου οικοδο-

µών θα καταχωρίζονται το είδος, ο
αύξων αριθµός και η ηµεροµηνία
έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητι-
κού για κάθε συγκεκριµένη δαπάνη,
καθώς και η γενική περιγραφή της
δαπάνης. Επίσης η αξία των δαπα-
νών που επιβαρύνονται µε ΦΠΑ, ο
ΦΠΑ των δαπανών αυτών, όπως και

η αξία των δαπανών που δεν επι-
βαρύνονται µε ΦΠΑ.
Παράλληλα, στην απόφαση του

υφυπουργού Οικονοµικών προβλέ-
πεται η έκδοση θεωρηµένου διπλό-
τυπου στοιχείου µε τίτλο «Παράδο-
ση κτισµάτων», από την κατασκευ-
άστρια επιχείρηση, στον κύριο του
οικοπέδου, στις περιπτώσεις που
το οικόπεδο ανεγείρεται µε αντιπα-
ροχή, και όταν ολοκληρώνεται η
παράδοση των κτισµάτων στον οι-
κοπεδούχο.
Εξάλλου, µε άλλη απόφαση του

υφυπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζεται η διαδικασία εξαίρεσης από
την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις
νεόδµητων ακινήτων και ως βασι-
κές προϋποθέσεις που τίθενται εί-
ναι η κατάθεση του πλήρους φακέ-
λου για την έκδοση ή την αναθεώ-
ρηση της άδειας στην Πολεοδοµία
και η υπογραφή προσυµφώνου και
εργολαβικού συµβολαίου κατα-
σκευής έως την 25η Νοεµβρίου
2005.
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Η ύφεση…

Τα ακίνητα...
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Βιβλίο…

...µόνο ακίνητα δεν µένουν ως
προς τις τιµές τους. Σύµφωνα µε
µελέτη του Ινστιτούτου Οικονοµι-
κών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟ-
ΒΕ), οι τιµές των ακινήτων στη χώ-
ρα µας υπερδιπλασιάστηκαν κατά
την περίοδο 1995-2004, επιβεβαιώ-
νοντας τα παραπλεύρως δηµοσιευ-
όµενα συµπεράσµατα της «Ηel-
lastat».
Στο σύνολο της χώρας οι τιµές

των κατοικιών αυξήθηκαν κατά
134% την τελευταία δεκαετία, ενώ
την περίοδο 1999-2002 κατεγράφη-
σαν οι υψηλότερες αυξήσεις, εξέλι-
ξη που αποδίδεται από το ΙΟΒΕ, τό-
σο στην χρηµατιστηριακή άνθηση,
όσο και στη σηµαντική µείωση των
επιτοκίων. Στην περιοχή των Αθη-
νών, µάλιστα, οι τιµές των κατοι-
κιών αυξήθηκαν κατά 164% µε µεγα-

λύτερη ένταση την περίοδο 1999-
2002, ενώ στις λοιπές αστικές πε-
ριοχές σηµειώθηκε αύξηση τιµών
κατά 111%.
Πάντως, ο ετήσιος ρυθµός ανό-

δου των τιµών των κατοικιών στο
σύνολο της χώρας επιβραδύνθηκε
στο 2,2% στους πρώτους εννέα µή-
νες του 2004 από 6,2% την αντί-
στοιχη περίοδο του 2003 και ειδι-
κότερα στην Αθήνα, οι τιµές των α-
κινήτων παρουσιάζουν µικρή πτώ-
ση 0,9% έναντι αύξησης 4,9% το α-
ντίστοιχο διάστηµα του 2003 (σ.σ. ε-
ντελώς διαφορετική εικόνα θα δώ-
σουν τα στοιχεία του 2005, όταν αυ-
τά δηµοσιοποιηθούν). Είναι κατά συ-
νέπεια προφανές ότι στην περίοδο
αυτή δηµιουργήθηκαν αυξηµένα πε-
ριθώρια κέρδους για τους κατα-
σκευαστές κατοικιών. 

…στον κατασκευαστικό τοµέα κα-
τά τη µετα-Ολυµπιακή περίοδο (κοι-
νός τόπος για όλους εµάς) επιβεβαι-
ώνεται και από τα δεδοµένα της έ-
ρευνας της «Ηellastat», που δηµο-
σιοποιήθηκαν πριν λίγες ηµέρες. Η ύ-
φεση, όπως αναφέρεται, αποτυπώθη-
κε κατά το 2005 µε µείωση στα µε-
γέθη των µεγαλύτερων εταιρειών
του κλάδου (εταιρείες 7ης και 6ης
τάξης) κατά 30-40%. Η πτώση αυτή α-
ποδίδεται -από τη «Ηellastat»- στην
καθυστέρηση προκήρυξης νέων έρ-
γων µετά τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες, λόγω και της αλλαγής στο σύ-
στηµα ανάθεσης (κατάργηση µαθη-
µατικού τύπου και αντικατάσταση µε
το µειοδοτικό σύστηµα), στη µείωση
του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επεν-
δύσεων κατά 40% πέρσι, στις καθυ-
στερήσεις πληρωµών και στις πολύ
µεγάλες εκπτώσεις στα δηµόσια έρ-
γα, οι οποίες κινούνται έως και στο
50% (αναφορά σε όλους τους φο-
ρείς του ∆ηµοσίου και όχι µόνο στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε).
Εξάλλου, σύµφωνα πάντα µε τα

στοιχεία της έρευνας της Ηellastat, α-
πό δείγµα 1.489 ελληνικών εταιρειών,
την περίοδο 2003-2004, το περιθώ-

ριο καθαρού κέρδους των εργολά-
βων στη χώρα µας ανήλθε στο 6,8%.
Την ίδια ακριβώς περίοδο στην Ευ-
ρώπη το αντίστοιχο ποσοστό κυµαι-
νόταν µεταξύ 2,7% και 3,2%, όπως α-
ναφέρεται σε έκθεση της «Deloitte»
που είδε το φως της δηµοσιότητας
την περασµένη εβδοµάδα. Πάντως,
τα περιθώρια κέρδους στην ελληνική
αγορά φαίνεται ότι βαίνουν µειούµε-
να, καθώς το 2002 ήταν ακόµα µεγα-
λύτερα και έφταναν το 7,85%.
Σε αντίθεση µε την πορεία των ε-

ταιρειών που στηρίζονται στα δηµό-
σια έργα, οι µικροµεσαίες οικοδοµι-
κές εταιρείες εµφανίζουν ισχυρότα-
τα οικονοµικά µεγέθη και ταχύτε-
ρους ρυθµούς ανάπτυξης, εκµεταλ-
λευόµενες την έκρηξη της οικοδοµι-
κής δραστηριότητας και την αυξηµέ-
νη ζήτηση στην κτηµαταγορά.
Την περίοδο 2004-2005, από τις

1.489 εταιρείες που µελετά η «Ηel-
lastat», οι 1.098 (74%) ήταν κερδοφό-
ρες. Περίπου µία στις τρεις εταιρείες
αύξησαν τα κέρδη τους, ενώ µία στις
τέσσερις τα είδαν να µειώνονται. Το
22,2% των εταιρειών του δείγµατος
εµφάνισαν ζηµίες την περίοδο µελέ-
της.



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Στο Γουδί...

Τα CRS…

Το 47%...
…όσων απάντησαν στην τακτική

έρευνα του ΣΚΑΪ (Βαρόµετρο Φε-
βρουαρίου) θεωρεί ότι δεν έχει αλ-
λάξει τίποτα ως προς την πρόοδο
της διαφάνειας στα δηµόσια έργα!
Στο 27% περιορίζονται όσοι θεω-
ρούν ότι σε σχέση µε το παρελθόν
σήµερα υπάρχει περισσότερη δια-
φάνεια και στο 11% ότι υπάρχει λι-

γότερη διαφάνεια.
Είναι γνωστό ότι οι δηµοσκοπή-

σεις καταγράφουν τάσεις και οι ...τά-
σεις (εντυπώσεις) και όχι γνώση. Ω-
στόσο, όταν «το άνοιγµα της ψαλί-
δας», µεταξύ των απαντήσεων, εί-
ναι τόσο µεγάλο, ακόµη και τις τά-
σεις/εντυπώσεις θα πρέπει κανείς
να τις λαµβάνει σοβαρά υπόψη.
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…οι γνωστές ειδικές µονάδες κα-
ταστολής της γαλλικής αστυνοµίας,
ανέλαβαν πριν λίγες ηµέρες να...
πείσουν τους φοιτητές της Σορβό-
νης, για την ορθότητα του νέου νό-
µου που ψήφισε το γαλλικό κοινο-
βούλιο, σύµφωνα µε τον οποίο οι ε-
ταιρείες µπορούν να απολύουν ερ-
γαζοµένους κάτω των 26 ετών χω-
ρίς να δίνουν εξηγήσεις ή να κατα-
βάλλουν αποζηµιώσεις, µέσα σε
δύο χρόνια από την πρόσληψή
τους!
Ο νόµος (πλέον) του Γάλλου

πρωθυπουργού Ντοµινίκ  ντε  Βιλ-
πέν ,, γνωστός ως Συµβόλαιο Πρώ-
της Απασχόλησης (CΡΕ), έχει ξε-
σηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη
Γαλλία, µε τα συνδικάτα και τα
κόµµατα της αντιπολίτευσης να υ-
ποστηρίζουν ότι αποτελεί µία σο-
βαρή οπισθοδρόµηση για τα δικαι-
ώµατα των εργαζοµένων. Τα πε-

ρισσότερα πανεπιστήµια στη Γαλ-
λία έκλεισαν, καθώς οι φοιτητές
βγήκαν στους δρόµους ενώ για
πρώτη φορά -από τις µεγάλες
διαδηλώσεις του Μάη του ’68- ε-
κατοντάδες από αυτούς να κατα-
λάβουν και να οχυρωθούν στο πα-
λαιότερο και πιο γνωστό πανεπι-
στήµιο, της Σορβόνης, που είχε γί-
νει και τότε θέατρο των διαµαρτυ-
ριών.
Και οι µεν φοιτητές και γενικώς

οι νέοι της Γαλλίας (ευλόγως) κά-
νουν λόγο για συνθήκες σκλαβο-
πάζαρου (ο Βιλπέν ισχυρίζεται ότι
είναι ο µόνος τρόπος για να αντι-
µετωπιστεί η ανεργία των νέων !),
τα συνδικάτα «ψυχανεµίζονται» ό-
τι οι επιχειρήσεις, όχι µόνο θα α-
πολύουν τους νέους µετά από δύο
χρόνια απασχόλησης, αλλά πριν
από αυτούς τους παλαιότερους
εργαζοµένους.

...και στην «παράλειψη» έστω
και αναφοράς στην ανάγκη δηµι-
ουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου
στο µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ
των υπουργείων Άµυνας και Πολιτι-
σµού για την αξιοποίηση του χώ-
ρου, αναφέρεται η Μαρία  ∆αµανά-
κη µε ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή.
Αφορµή, όπως γράφει, πήρε από

τις καταγγελίες περιβαλλοντικών
οργανώσεων, το ΕΜΠ και το ΤΕΕ,
αλλά και από το γεγονός ότι η «Ο-
λυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» επικεντρώ-
νει τη δραστηριότητά της στην οι-
κονοµική εκµετάλλευση της περιο-
χής, δίχως να κινεί καµιά διαδικα-
σία για τη δηµιουργία µητροπολιτι-
κού πάρκου, όπως προβλέπεται,
άλλωστε, από τον Οργανισµό Ρυθ-
µιστικού Σχεδίου Αθήνας και τους
νόµους 732/77 και 1515/85.
Εξάλλου, µε οµόφωνη απόφαση

το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της Νο-
µαρχίας Αθηνών εξέφρασε την α-
ντίθεσή του στο µνηµόνιο που υ-
πέγραψαν τα υπουργεία Εθνικής
Άµυνας και Πολιτισµού και αφορά
στην ανέγερση νέων κτιρίων, τη
δηµιουργία λυόµενων εγκαταστά-
σεων και την εµπορική εκµετάλ-
λευση του Μητροπολιτικού Πάρ-

κου στην περιοχή Γουδί.
Όπως επισηµαίνεται στην από-

φαση, το προβλεπόµενο από το
Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας Μη-
τροπολιτικό Πάρκο υψηλού πρασί-
νου και έκτασης 4.500 στρεµµάτων,
όπως σχεδιάστηκε από τη µελέτη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, αποτελεί µία από τις τρεις, µαζί
µε το Ελληνικό και τον Ελαιώνα,
µεγάλης κλίµακας «ανάσες ζωής»
του πυκνοδοµηµένου και περιβαλ-
λοντικά υποβαθµισµένου Λεκανο-
πεδίου. 
Για το λόγο αυτό το Νοµαρχιακό

Συµβούλιο προτείνει τη θεσµοθέ-
τηση και δηµιουργία δηµόσιου χα-
ρακτήρα Μητροπολιτικού Πάρκου
και ζητά την άρση του κατακερµατι-
σµού του χώρου και την ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.
Θυµίζουµε ότι την ανάκληση του

µνηµονίου για την αξιοποίηση της
έκτασης του πάρκου µε ευθύνη της
«Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.» είχαν
ζητήσει, µετά από κοινή σύσκεψη,
το Τεχνικό Επιµελητήριο, η Επιτρο-
πή Αγώνα για το Μητροπολιτικό
Πάρκο στο Γουδί, το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο και η WWF Ελλάς.


