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Τις τελευταίες δεκαετίες π κοινή γνώμη βομβαρδίζεται - και διαμορφώνεται - από συνεχή 
δημοσιεύματα (αρθρα, μελέτες, συνεντεύξεις, και σχόλια του Τύπου) που αναφέρονται στην 
“κρίση" του τομέα της κατοικίας και της οικοδομής.

Δημοσιεύματα που χαρακτηρίζουν “κρίση" με καταστροφικές επιπτώσεις στην παραγωγή, την 
απασχόληση και, γενικότερα, στην εθνική μας οικονομία, ακόμα και την παραμικρή συγκυριακή 
μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Δημοσιεύματα, που διεκτραγωδούν τις “άθλιες συνθήκες“ στέγασης των ελληνικών νοικοκυριών σε 
διαμερισματα-κλουβιά και απάνθρωπες πολυκατοικίες, που κατασκευάζουν κακοί μηχανικοί και 
κερδοσκόποι εργολάβοι.

Δημοσιεύματα, που “καταγγέλουν“ τον μικρό αριθμό των κατοικιών που διαθέτει ο Οργανισμός 
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), τα ανεπαρκή στεγαστικά δάνειά και τα υψηλά τους επιτόκια, τις 
“παράλογες" τιμές των κατοικιών και των ενοικίων, τις εξώσεις και την “ανεπαρκή“ προστασία των 
ενοικιαστών και της επαγγελματικής στέγης, τις "φορομπηχτικές" Αντικειμενικές Αξίες των 
Ακινήτων, και γενικά το "πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσει ο Έλληνας σπίτι".

Φυσικά, όλος αυτός ο θόρυβος δεν είναι χωρίς αντικείμενο. Αλλά είναι βέβαιο πως τα προβλήματα 
που πράγματι υπάρχουν τις πιό πολλές φορές παρουσιάζονται με λάθος όρους, με σχεδόν 
συστηματική αποσιώπιση ή διαστρέβλωση στοιχείων, με σημαντικές ανακρίβειες, με αυτοτροφοδο- 
τούμενους μύθους και επικίνδυνα ιδεολογήματα. Δεν είναι, λοιπόν, παράδοξο πως το (υπαρκτό) 
στεγαστικό πρόβλημα και η (ανύπαρκτη) στεγαστική πολιτική αποτελούν προνομοιακό πεδίο 
ανάπτυξης λαϊκισμού.

Γιά τούτο και το πρώτο και αναγκαστικό βήμα στην προσπάθεια διατύπωσης μιάς εκσυγχρονιστικής 
στεγαστικής πολιτικής είναι η αποκατάσταση της πραγματικότητας και η προσέγγιση της χωρίς 
τη λαϊκίστικη σκουριά που την περιβάλλει.

Κείμενο της βασικής εισηγησης γιά την εκδήλωση του Ομίλου που έγινε στις 6 Νοεμβρίου 1991 στο 
Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Την εισήγηση παρουσίασε ο κ. Νίκος Γρατσίας.
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I. Ιο_Σι κά. Πρόβλημα

Η μεταπολεμική συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα (και ιδιαίτερα στην Αθήνα) σε 
συνδυασμό με τις καταστροφές του στεγαστικού αποθέματος κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου 
και του Εμφυλίου πολέμου, αλλά και την καθυστερημένη (κατά 5 χρόνια σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη) έναρξη της ανοικοδόμησης λόγω του εμφυλίου, δημιούργησαν ένα πράγματι εκρηκτικό 
πρόβλημα στέγασης. Αυτό, σε συνδυασμό με την πλήρη αδυναμία των μεταπολεμικών κυβερνή
σεων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κοινωνίας μας αλλά και των πολίτικων επίλογων εκείνης 
της περιόδου, αποτέλεσε την αντικειμενική βάση εμφάνισης και ανάπτυξης δύο καθαρα ελληνικών 
φαινομένων. Πρώτον, της κατασκευής αυθαιρέτων στις εκτός σχεδίου παρυφές των πόλεων και, 
δεύτερον, της ανάπτυξης της οικοδομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με την “επινόηση" της 
μεθοδου της αντιπαροχής.

Με βάση αυτούς τους δύο άξονες στις δεκαετίες του '60 και του 70, η ανάπτυξη του οικοδομικού 
τομέα πραγματοποιήθηκε με τόσο γρήγορους ρυθμους που - κατα πολλούς - αποτελεσε τον μοχλό 
ανάπτυξης ολόκληρης της οικονομίας. Η οικοδομή, λόγω των πολλαπλών συναρθρώσεων της με 
πολλές άλλες παραμέτρους της οικονομίας (παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οικοδομικών υλικών, 
στήριξη βιομηχανικών κλάδων με εξαγωγικές δυνατότητες, εισαγωγή συναλλάγματος γιά αγορά 
ακίνητων, άμεση και εμμεση απασχόληση, κλπ), είχε χαρακτηριστεί "ατμομηχανή της οικονομίας".

Η απογραφή του 1961 κατέγραψε 2.269.000 κατοικίες, από τις οποίες 300.000 περίπου 
κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του '50 και οι υπόλοιπες αποτελούσαν το προπολεμικό απόθεμα. 
Σημαντικό μέρος τους δεν διέθετε χώρους υγιεινής, και το 26% του πληθυσμού να "συγκατοικού-
_ _ ι<σε .

Κατά τη δεκαετία του ’60 κατασκευάστηκαν 815.300 νέες μονάδες κατοικίας (Πίνακας 1), με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση όλων των σχετικών δεικτών. Ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών εφτασε 
τα 3.000.000 και το ποσοστό συγκατοικούντων νοικοκυριών περιορίστηκε στο 9.5%.

-·: · -c-.no
Παρά την έντονη αυτή δραστηριότητα της περιόδου 1961 - 1970, π δεκαετία του 70 μπορεί να 
χαρακτηριστεί “η μεγάλη δεκαετία γιά την οικοδομή". Στη δεκαετία αυτή κατασκευάστηκαν σχεδόν 
1.500.000 νεες κατοικίες, δηλαδή μισή κατοικία γιά κάθε ελληνικό νοικοκυριό, και το στεγαστικό 
απόθεμα αυξήθηκε κατά 35%, πράγμα που αποτελεί απλησίαστο παγκόσμιο ρεκόρ.

•· . Η
Η “στεγαστικη" εικόνα της χώρας μας το 1981 μπορεί να χαρακτηριστεί, με βάση όλους τους 
σχετικούς δείκτες, περισσότερο από ικανοποιητική.

υπήρχαν περίπου 4.000.000 κατοικίες γιά 3.000.000 περίπου νοικοκυριά, --
είχε μειωθεί σε ασήμαντο επίπεδο (5%) το ποσοστό συγκατοικούντων νοικοκυριών^ , 

, .το σμνολρ σχεδόν των κατοικιών διαθέτουν χώρους υγιεινής, ,ογ

αντιστοιχούσαν 34 μ2 διαθέσιμης, και 21 μ2 κατοικούμενης κατοικίας ανά άτομο, 
σε κάθε άτομο αντιστοιχούσε 1.19 δωματίου, έναντι 1.43 γιά τις χώρες της ΕΟΚ (1.25 

γιά την Ιταλία και 1.32 γιά τη Γαλλία).
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Κατα τη δεκαετία του 80 ο τομέας παρουσίασε κόπωση, λογω κορεσμού. Η παραγωγή 
περιορίστηκε και στράφηκε κυρίως στη δεύτερη κατοικία και στην κατοικία μεσων-υψηλων 
εισοδημάτων. Η συνολική παραγωγή ήταν περίπου 1.050.000 μονάδες κατοικίας, πράγμα που 
ανεβάζει το απόθεμα στις περίπου 5.100.000 μονάδες κατοικίας, με συνολίκο εμβαδόν 43.000.000 
μ2 περίπου.2

Τα μεγεθη αυτα διαμορφώνουν τους δείκτες στέγασης της χώρας στα 44 μ2 διαθέσιμης και 26 έως 
27 μ2 κατοικουμενης επιφάνειας ανα άτομο και στα 1.43 δωμάτια ανά άτομο, δηλαδή πολύ κοντά 
στον μέσο όρο της ΕΟΚ, όπου οι ρυθμοί κατασκευής κατοικιών είναι πολύ βραδύτεροι.

Το στεγαστικο απόθεμα, βέβαια, δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο ούτε γεωγραφικά ούτε 
κοινωνικά.

L1 Η Περιφερειακή Διάσταση του Προβλήματος

Χωρίς λεπτομερειακή γεωγραφική αναλυση - η οποία ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτής της 
εισήγησης - μπορούν να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

στην περιοχή της πρωτεύουσας, οπού το στεγαστικο πρόβλημα παρουσιάζεται οξυτερο, 
υπαρχουν 1.450.000 μονάδες κατοικίας γιά 1.200.000 νοικοκυριά (Πίνακας 1).

στο σύνολο των πόλεων με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε 1.850.000 
νοικοκυριά αντιστοιχούν 2.350.000 κατοικίες.

Άρα, απο την ποσοτική πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει στεγαστικο πρόβλημα, με την στενή έννοια 
της φυσικής έλλειψης κατοικιών, στην Ελλαδα. Αντίθετα υπάρχει πλεόνασμα, ακόμα και στις 
"κρίσιμες" περιοχές, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τά αλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 
πλεόνασμα είναι της τάξης των 2.000.000 μονάδων κατοικίας, από τις οποίες 1.500.000 περίπου 
είναι “δεύτερες" κατοικίες, και 500.000 περίπου είναι “πρώτες". Προφανώς το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτού του πλεονάσματος βρίσκεται στις αγροτικές περιοχές. 
ι  3; .; ο ; .

L2  Η Κοινωνική Διάσταση του Προβλήματος

Η κοινωνική ανισοκατανομή της στέγης αφορά και τον αριθμό κατοικιών και το εμβαδόν κατοικίας 
π,όΟ διαθέτουν ή χρησιμοποιούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταγραφή αυτών των κατανομών δεν έχει 
ποτέ επιχειρηθεί.

Ως προς τον "τρόπο" χρήσης της στέγης, είναι γνωστό πως περίπου το 70% των ελληνικών 
νοικοκυριών κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Το 
ποσοστο των νοικοκυριών που δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία (ανεξάρτητα του εάν τήν χρησιμοποιεί 
το ίδιο ή οχι) δεν υπερβαίνει το 20%.

2 Τα στοιχεία είναι προσωρινά, γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη τα στοιχεία της απογραφής του 1991.
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Είναι επίσης βέβαιο πως ένα ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών δεν έχει τις οικονομικές 
δυνατότητες, όχι μόνον να αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία, αλλά ούτε κάν να καλύψει τις 
πραγματικές του στεγαστικές ανάγκες. Το τμήμα αυτό του πληθυσμού δεν έχει ποτέ απογραφει.3 
Υπολογίζεται, ωστόσο πως είναι σήμερα της τάξης του 10%, δηλαδή γύρω στα 300.000 νοικοκυριά.

Πέρα από τά νοικοκυριά που Βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να στεγαστούν κατά επαρκή και 
ικανοποιητικά τρόπο, ένας άγνωστος αριθμός οικογενειών αποδίδεται σε μιά μακρόχρονη 
προσπάθεια συγκέντρωσης ενός αρχικού ποσού που ελπίζουν να συμπληρώσουν με κάποιο δάνειο 
για να αγορασουν κάποιο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο αγωνίζονται όλη τους τη ζωή να εξοφλήσουν 
το δάνειο, υποβαθμίζοντας πολλές παραμέτρους της ζωής του, της στέγης συμπεριλαμβανομενης. 
Μέχρι να γίνει το όνειρό τους πραγματικότητα - που μπορεί να μην γίνει ποτέ - τα νοικοκυριά αυτα 
στεγάζονται με ενοίκιο σε σπίτια που δεν καλύπτουν πολλές φορές ούτε στοιχειωδώς τις αναγκες 
τους.

Αυτό το υπαοκτό και ο£ύ ποόΒληυα. όυως. ΔΕΝ είναι σΓεγαστικό.

Κατοικίες υπαρχουν, αλλά κάποια κοινωνικά στρώματα δεν μπορούν να τις αποκτήσουν η να τις 
νοικιασουν στις τιμές που προσφέρονται στην αγορά. Ακόμα και εάν αυξηθεί η προσφορά, στα 
όρια της σημερινής αγοράς του τομέα κατοικιών από άποψη κόστους κατασκευής και τιμών γης, 
πάντα θα υπάρχει αυτό το ποσοστο νοικοκυριών - ίσως οριακά μικρότερο - που θα Βρίσκεται σε 
αδυναμία να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες.

Το πρόβλημα είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, και ως τέτοιο μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

12 Το ΠροΒλπυα τπς Επαγγελματικής Στέγης

Τον τελευταίο καιρό το θέμα της επαγγελματικής στέγης έχει έρθει στο προσκήνιο με ιδιαίτερη 
οξύτητα, μέχρι σημείου να προκαλεί έντονες κοινωνικές αναταραχές.

Γιά τη σχέση προσφοράς/ζήτησης και πραγματικών αναγκών επαγγελματικής στέγης δεν 
υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία. Το πρόβλημα είναι ακόμα δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθεί στο 
Βαθμό που άγνωστο ποσοστό επαγγελματικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιεί ακίνητα τα οποία 
αρχικα προορίζονταν γιά κατοικία.

Ενδεικτικοί, όμως, της επάρκειας χώρου γιά επαγγελματική χρήση είναι οι παρακάτω δείκτες:
> ν '*Τ>  ̂ ■ Γ>· Ολ:;1' -> .'003' ¡ϋι, λ

η Ελλαδα (πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες) διαθέτει ένα κατάστημα λιανικής
■Γ · >7', ’ 'ί;. ^  > . ■ ρ· . ;

3
Μιά απογραφή του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών που είχε γίνει το 1972 με κριτήρια "φτώχειας*, όπως 
αυτή ορίζεται γιά προνοιακούς σκοπούς, είχε καταγράψει 72.000 νοικοκυριά ως "δικαιουχουο" των 
στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου. Η απογραφή αυτή δεν έχει επαναληφθεί από τότε, και τα 
στοιχεία της είναι πλέον άχρηστα.
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πώλησης (retail outlet) για κάθε 58 κατοίκους.4
η περιοχή της πρωτεύουσας διαθέτει 270.000 κτίρια κάθε είδους που δεν είναι κτίρια 

κατοικίας, από τα οποία 85.000 έχουν προορισμό χρήσης λιανικού εμπορίου, δηλ. 1 γιά κάθε 
37 κατοίκους.

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά του ότι η ποσοτική επάρκεια στον υποτομέα της επαγγελματικής 
στέγης είναι μεγαλύτερη από εκείνη που διαπιστώνεται στον τομέα της κοτοικίας. Οι προσωπικές 
εμπειρίες του καθενός, άλλωστε, καταγράψουν σημαντικό αριθμό καταστημάτων στις συνοικίες 
της Αθήνας και μεγάλο αριθμό γραφείων στο Κέντρο που δεν χρησιμοποιούνται γιά διαστήματα 
μεγαλύτερα από εκείνα που θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν ως "χρόνοι τριβής".

ΙΑ Μ Ποιρτηταιης Κατοικίας στην Ελλαδα

Από άποψη ηλικίας, το στεγαστικό απόθεμα στην Ελλάδα είναι πολύ νέο. Μόνον το 30% των 
κατοικιών είναι προπολεμικό. Το 20% χτίστηκε στις δεκαετίες του '50 και '60, και το υπόλοιπο 50% 
μετά το 1970.

Η κατασκευαστική ποιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί από καλή έως πολύ καλή γιά το μεγαλύτερο 
ποσοστο των κατασκευών της τελευταίας 20ετίας, ιδιαίτερα ως προς τα υλικά κατασκευής.

Το προπολεμικό απόθεμα, ένα μεγάλο ποσοστό των μεταπολεμικών κατασκευών μέχρι το 1970 και 
ένα μικρό μόνο ποσοστό των κατασκευών μετά το 1970 παρουσιάζουν διάφορων βαθμών 
προβλήματα ως προς τα δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κεντρικής θέρμανσης, κλπ) και ως 
προς την προστασία από εξωτερικές επιδράσεις (στεγανώσεις, θερμομονώσεις, ηχομονώσεις). 
Ιδιαίτερα οι πολυκατοικίες αυτών των περιόδων παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα γήρανσης, λόγω 
έλλειψης ακόμη και στοιχειώδους συντήρησης.

Το μέγιστο ποσοστό του συνολικού αποθέματος δεν διαθέτει χώρους εξυπηρέτησης των κατοικιών 
(αποθήκες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, κήπους, κλπ).

_ . , .  ,  ... · -
/V _ γ* . ( · ·.* -· ~ '■ ·* *

Το οικιστικό και πολεοδομικό περιβάλλον σε ευρύτατες περιοχές των πόλεων είναι τραγικά 
υποβαθμισμένο λόγω μεγάλων πληθυσμιακών πυκνοτήτων, έλλειψης κοινοχρήστων χώρων και;; 
εξυπηρετήσεων, έλλειψης πρασίνου, καθώς και ποιότητας, ανεπάρκειας - και σε πολλές, 
περιπτώσεις πλήρους ανυπαρξίας - δικτύων κοινής ωφέλειας.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να υποστηριχτεί πως:
ν ' ,  ··■ ' '-.*Λ ," · . -Ο* *- 1 ·

η κατασκευαστική ποιότητα των κατοικιών βρίσκεται γενικά σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
σημαντικό ποσοστό του αποθέματος χρειάζεται συντήρηση, 
πολλές περιοχές κατοικίας χρειάζονται βελτίωση και εξυγείανση, και

4 The Economist, European Retailing. 12 May 1990
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υπάρχουν σχετικά λίγοι και σχετικά μικροί θύλακες του αστικού χώρου που απαιτούν 
συνολική η δραστική ανάπλαση.

15 Το Κοστοο και οι Τιμές των Κατοικιών

Το κατασκευαστικό κοστος μιάς καλής ποιότητας μονοκατοικίας σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 
130.000 και 160.000 δραχμές/μ2. Δηλαδή, γιά μιά μονοκατοικία εμβαδού 120 μ2 - χωρίς το κόστος 
του οικοπέδου - απαιτούνται 16 έως 20 εκατομμύρια δρχ., στα οποία πρέπει να προστεθούν και 
4 εως 5 εκατομμύρια δρχ. γιά αναγκαίους βοηθητικούς χώρους (στάθμευσης αυτοκινήτου, 
αποθηκών, λεβητοστασίου, κλπ).

Το κατασκευαστικό κόστος αντίστοιχης ποιότητας διαμερίσματος πολυκατοικίας κυμαίνεται 
μεταξύ 110.000 και 130.000 δρχ/μ2. Αν στο ποσόν αυτό προστεθεί το οικοπεδικό κόστος και το 
επιχειρηματικό κέρδος του κατασκευαστή, η τιμή πώλησης φτάνει τις 200.000 έως 250.000 δρχ/μ2. 
Άρα γιά αγορα διαμερίσματος 120 μ2, με τους σχετικούς κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους 
απαιτούνται 28 έως 35 εκατομμύρια δρχ.

Οι τιμές νρήσης της κατοικίας (ενοίκια) δέν είναι, ασφαλώς, συνάρτηση μόνον του κόστους 
κατασκευής και/ή των τιμών αγοράς των κτισμάτων. Επιμέρους παράμετροι, που έχουν σχέση με 
την κατασταση και την ποιότητα του ακινήτου καθώς και άλλες "αξίες χρήσης”, αλλά και αφορούν 
στις συνθήκες της αγοράς της ενοικιαζόμενης κατοικίας, διαμορφώνουν το ύψος των ενοικίων 
στην αγορά. Σήμερα γιά κατοικίες, του τύπου γιά το οποίο παρουσιάστηκαν τα παραπάνω στοιχεία 
κόστους κτήσης, τα ενοίκια διαμορφώνονται στο επίπεδο των 1.000 έως 1.200 δρχ/μ2. Δηλαδή, 
γιά μιά κατοικία 120 μ2 πληρώνονται ενοίκια των 120.000 - 150.000 δραχμών.

11 Η Στεγαστική Πολιτική

Το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας μας, που ήταν ιδιαίτερα οξύ αμέσως μετά τον εμφύλιο, λύθηκε 
σχεδόν στο σύνολό του από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η λύση που δόθηκε, βασισμένη στην 
αντιπαροχή και τους μηχανισμούς καθορισμού των όρων δόμησης, συνεπαγόταν την αφανή 
μεταφορά κοινωνικών πόρων προς το δίδυμο “οικοπεδούχος - κατασκευαστής“. Πολύ πιό 
σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός πως η λύση αυτή δεν ήταν χωρίς κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό κόστος.5

Κάποτε, όμως, και γιά ελάχιστα παράξενους λόγους το μοντέλο της αντιπαροχής εξαντλήθηκε. Και 
τότε αποδείχτηκε η ανυπαρξία της κρατικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία - με μικρές κατα 
καιρούς διαφοροποιήσεις - συνίσταται:

στην κατασκευή κατοικιών που παραχωρούσε με ιδιαίτερα ευνοϊκούς (έως σκανδαλω-

5 Γιακουμελος, Ν.: Στεγαστική πολίτικη ϊρειαζεται. κι ό ϊΐ σκοοπια υετοα....Ελευθεροτυπία, 10-1-89
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δώς χαριστικούς, σε πολλές περιπτώσεις) όρους σε διάφορες κατηγορίες 'δικαιούχων*. Η 
δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε σε πολύ μικρή κλίμακα από το Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών (κυρίως 
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κλπ) και τη ΔΕΠΟΣ, και κυρίως από τον (Αυτόνομο) 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΑΟΕΚ) και τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματι
κών (ΑΟΟΑ). Η δραστηριότητα αυτή στο σύνολό της δεν ξεπέρασε σχεδόν ποτέ το 3% της 
παραγωγής κατοικίας της χώρας.

στην παροχή στεγαστικών δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο σε ορισμένες κατηγορίες 
"δικαιούχων' (εργατοϋπαλλήλους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, μόνιμους δημόσιους υπάλληλους, 
κλπ). Τα τελευταία χρόνια το μέτρο γενικεύτηκε γιά την αγορά πρώτης κατοικίας, με κάποιους 
περιορισμούς εισοδήματος και ύψους δανείου.

στην παροχή επιδομάτων ενοικίου, γιά ορισμένες κατηγορίες "δικαιούχων”,

στην έμμεση επιδότηση ενοικίου και ιδιοκατοίκησης, μέσω φορολογικών απαλλαγών,

στην απαλλαγή (μέχρις κάποιου ορίου) από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) 
όλων των αγορών πρώτης κατοικίας,

στην έκπτωση των τόκων όλων των στεγαστικών δανείων από το φορολογητέο εισόδημα, 
και

στον έλεγχο των μισθώσεων (και ως προς το ύψος και ως προς τη διάρκεια), που άρχισε 
το 1978 και με διάφορες παραλλαγές συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

111 Η Κοινωνική Διάσταση της Στεγαστικής Πολιτικής

Είναι προφανές από τά παραπάνω μέτρα που περιγράφουν, σε γενικές γραμμές - την κρατική 
στεγαστική πολιτική, ότι το Κράτος:

είναι σταθερά προσανατολισμένο στην "ιδιοκατοίκηση", ως το κυρίαρχο πρότυπό 
κατανάλωσης στέγης, το οποίο είναι οικονομικά ανορθολογικό και προσειδιάζει λιγοτερο στα 

-νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οξύτερο στεγαστικό πρόβλημα,

κατευθύνει - με πολλά μέτρα που έχουν “οριζόντιο“ χαρακτήρα, άρα λειτουργούν υπέρ 
>; όλων - τους λιγοστούς διαθέσιμους πόρους προς τούς πολίτες-κατά τρόπο που είναι ανεξάρτ- 

ητος από την στεγαστική τους ανάγκη και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να την ικανοποιή
σουν. Πολλά, μάλιστα, από αυτά τα μέτρα είναι τελείως αδύνατον να τα αξιοποιήσουν εκείνοι 
που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

χρησιμοποιεί ως βασικό κριτήριο γιά τη "αναγνώριση του δικαιώματος του πολίτη για 
στεγαστική συνδρομή’ και γιά τη δημιουργία κατηγοριών ‘δικαιούχων* την εργασιακή σχέση
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περισσότερό από ότι βαθμό αδυναμίας ικανοποίησης των βασικών στεγαστικών αναγκών. 
Έτσι, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - με κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις - είναι 'δικαιούχοι' 
στεγαστικής συνδρομής σε αντιδιαστολή, π.χ., προς τους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, οι οποίοι 
δεν είναι, ανεξάρτητα από τό εισόδημα και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Η επιδότηση του επιτοκίου των δανείων γιά αγορά πρώτης κατοικίας αμβλύνει σε κάποιο βαθμό 
το τελευταίο από τα πιό πάνω χαρακτηριστικά της ασκούμενης πολιτικής.

\±2 Η Αποτελεσματικοτητα τπς Στεγαστικής Πολιτικής

Οι κυρίες μορφές παροχής στεγαστικής συνδρομής είναι :

η παροχή έτοιμου σπιτιού, 
η παροχή στεγαστικού δανείου, και 
η (άμεση ή έμμεση) επιδότηση ενοικίου.

Η προστασία που παρέχει ο έλεγχος των ενοικίων μπορεί να θεωρηθεί “στεγαστικη συνδρομή", την 
οποία "μεταβιβάζει" το Κράτος από μιά κατηγορία πολιτών (τους "ιδιοκτήτες") προς μιάν άλλη (τους 
"ενοικιαστές").

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μιά προσπάθεια να αξιολογηθούν, σε πολύ γενικούς 
ορούς, αυτές οι μορφές στεγαστικής συνδρομής.

11.2.1 Η Παροχή Έτοιμου Σπιτιού

Ο ΑΟΕΚ, καθώς και ο ΑΟΟΑ, παρέχουν στους "δικαιούχους" τους έτοιμες κατοικίες, τις οποίες 
είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι είτε αγοράζουν από την ελεύθερη αγορά.

Το τίμημα το οποίο χρεώνει ο ΑΟΕΚ γιά τις κατοικίες που κατασκευάζει ο ίδιος είναι “εκτός 
αγοράς". Το δάνειο που παρέχεται γιά την εξόφληση του τιμήματος είναι κατά 50% άτοκο και το 
επιτόκιο του άλλου 50% επιδοτείται, με αποτέλεσμα τα πραγματικό τελικό επιτόκιο να είναι στο 
επίπεδο του 1/4 του επιτοκίου της αγοράς. Τις πολύ μικρές, όμως, τοκοχρεολυτικές που 
προκύπτουν από αυτές τις ρυθμίσεις αρκετοί από τους "δικαιούχους" του Οργανισμού ... απλώς 
αρνούνται να τις πληρώσουν!! Έτσι αυτή τη στιγμή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό 
ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Φυσική συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ο ΑΟΕΚ 
ταμειακά μεν να αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα ρευστότητας - πράγμα που οδηγεί τσ 
πρόγραμμά του σε συνεχή συρρίκνωση -, και λογιστικά... να πρέπει να τεθεί υπό εκκαθάριση - στο 
βαθμό που οι απαιτήσεις αυτές θα έπρεπε να έχουν διαγράφει προ πολλού.

Ανεξάρτητα από την κοινωνική και πολιτική νοσηρότητα καθώς και τη διοικητική ανεπάρκεια που 
αποδεικνύει το φαινόμενο της μη εξυπηρέτησης των δανείων του ΑΟΕΚ, η παροχή έτοιμης 
κατοικίας και μάλιστα σε τιμές εκτός αγοράς αποτελεί τον οικονομικά πιό ανορθολογικο και τον
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διαχειριστικά πιό αναποτελεσματικό τρόπο παροχής στεγαστικής συνδρομής.

11.2.2 Τα Στεγαστικά Δάνεια

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 20% - 25% των αγοραστών 
κατοικιών συμπληρώνει τις αποταμιεύσεις του με κάποιο στεγαστικό δάνειο.

Τα “ψτηνά“ δάνειά που δικαιούνται οι εργατοϋπάλληλοι από τον ΑΟΕΚ ή οι δημόσιοι υπάλληλοι απο 
το ΤΠΔ, απευθύνονται - λόγω του χαμηλού επιτοκίου, άρα και του υψους της μηνιαίας 
τοκοχρεολυτικής δόσης τους - σε μεσαία εισοδήματα. Είναι όμως απόλυτα ανεπαρκή (ύψους 3 - 
5 εκατομμυρίων δρχ) γιά τήν αγορά κατοικίας εμΒαδού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 

έστω και ολιγομελούς οικογένειας με τους σημερινούς όρους της αγοράς. Άρα είτε μπορούν να 
αξιοποιηθούν μόνο από οσους έχουν υψηλό αρχικό κεφάλαιο, είτε οδηγούν στην αγορά κατοικιών 
που δεν ικανοποιούν τη στεγαστική ανάγκη του αγοραστή, γιά να κλείσει έτσι κάποιος φαύλος 
κύκλος.

Τα επιδοτούμενα δάνεια πρώτης κατοικίας είναι "ακριΒά". Το επιτόκιο του 19%, που ισχύει σήμερα 
οδηγεί ένα δάνειο των 10 εκατομμυρίων (δηλ. που να καλύπτει το 50% μιάς κατοικίας των 100 μ2) 
σε τοκοχρεολυτική δόση των 172.000 δρχ το μήνα.

Αν δεχτούμε ότι ένα νοικοκυριό μπορεί να διαθέτει το 25% - 30% του εισοδήματος του για 
στέγαση, η εξυπηρέτηση αυτού του δανείου είναι δυνατή από οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα 
μεγαλύτερο από 575.000 δρχ. Τέτοια εισοδήματα θα πρέπει μάλλον να θεωρούνται πάνω απο το 
όριο του “μεγάλου". Αλλά, αν παραβλέψει κανείς τον επενδυτικό χαρακτήρα μιάς τέτοιας αγοράς, 
το συγκεκριμμένο νοικοκυριό θα μπορούσε να ικανοποιήσει τη στεγαστική του ανάγκη σε όρους 
τπς αγοράς (δηλ. ενοικίου) με το 58% μόνο της τοκοχρεολυτικής αυτής δόσης.

Τα δάνεια μέ ελεύθερο διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, ασφαλώς, δεν αποτελούν μέτρο στεγαστικής 
πολιτικής με κοινωνική διάσταση. Δάνεια με επιτόκιο μεγαλύτερο από 23% δεν απευθύνονται παρά 
μόνον σε ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα. Η έκπτωση, όμως, των τόκων και αυτών των δανείων απο 
το φορολογητέο εισόδημα συνιστά έμμεση επιδότησή τους. Με αυτή την επιδότηση μεταφερονται 
κοινωνικοί πόροι προς το κύκλωμα της οικοδομής (πράγμα που θα μπορούσε να αιτιολογηθεί ως 
μέρος μιάς κλαδικής οικονομικής πολιτικής) αλλά και πρός υψηλός εισοδηματικές τάξεις, πράγμα 
κοινωνικά απαράδεκτο. ί;

ΙΙ.2.3 Η Επιδότηση του Ενοικίου

Επιδότηση ενοικίου χορηγείται είτε έμμεσα σε όλους τους ενοικιαστές μέσω της αντίστοιχης 
φορολογικής έκπτωσης, είτε - τα τελευταία χρόνια - άμεσα από τον ΑΟΕΚ, γιά τους “δικαιούχους” 
του. Άμεση επιδότηση ενοικίου αποτελεί, επίσης, “κεκτημένο" και μερικών “ειδικών κατηγοριών" 
πολιτών (αξιωματικών, αστυνομικών, κλπ).
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Η μέσω της φορολογίας εισοδήματος έμμεση επιδότηση ενοικίου, ως οριζόντιο μέτρο, συνιστά 
σπατάλη κοινωνικών πόρων. Η εφαρμογή όμως γιά πολλά χρόνια του μέτρου με την αφαίρεση του 
ενοικίου (ή μέρους του) από το φορολογητέο εισόδημα το καθιστούσε κοινωνικό προκλητικά άδικο. 
Γιατί με αυτόν τον τρόπο προέκυπτε μηδενική επιδότηση για τους μη υπόχρεους φόρου 6, δηλ. 
τις χαμηλώτερες εισοδηματικές τάξεις, ενώ η δραχμική επιδότηση αυξανόταν ανάλογα με το 
εισόδημα του φορολογούμενου.7

Οι "δικαιούχοι" του ΑΟΕΚ που επιλέγουν να πάρουν επίδομα ενοικίου παραιτούνται από το 
δικαίωμα τους να πάρουν δάνειο ή έτοιμη κατοικία από τον Οργανισμό.

Τα ποσά της επιδότησης ενοικίου του ΑΟΕΚ είναι απόλυτα “εκτός πραγματικής αγοράς“. Δίνονται 
16.000 δρχ το μήνα γιά ζευγάρι χωρίς παιδί και 2.000 δρχ/μήνα γιά κάθε παιδί. Αν οι στεγαστικές 
ανάγκες γιά μιά τετραμελή οικογένεια είναι 80 μ2, η επιδότηση αντιστοιχεί στο 20% - 25% περίπου 
των ενοικίων της αγοράς.

Η επιδότηση του ενοικίου, ακόμα και σε αυτό το χαμηλό επίπεδο αποτελεί μέτρο με σωστή 
κοινωνική σκοπιμότητα. Αν το μέτρο αποτελούσε μέρος μιάς πολιτικής μετάβασης από την 
κρατούσα ιδεολογία της ιδιοκατοίκησης σε ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο χρήσης στέγης καλής 
ποιότητας θα μπορούσε να αξιολογηθεί θετικά. Αυτό, όμως, δεν μοιάζει να συμβαίνει. Αντίθετα - 
και δεδομένου του ότι η ανάγκη στεγαστικής συνδρομής είναι πιό έντονη στα νέα ζευγάρια - ο 
όρος της παραίτησης σε μικρή ηλικία από τα δικαιώματα πιό ισχυρών στεγαστικών ενισχύσεων 
(όπως η παροχή σπιτιού και τα χαμηλότοκα δάνεια) - εφ’ όσον αυτές διατηρούνται - προσλαμβάνει 
εκβιαστικό χαρακτήρα γιά εκείνους που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση.

ΙΙ.2.4 Έλεγχος των Ενοικίων

Το 1978 η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντιμέτωπη με μιά μάλλον συγκυριακή κρίση 
της αγοράς ενοικίων, θεσμοθέτησε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με τον ν. 
833/78 έλεγχο των μισθώσεων γιά ολόκληρη την χώρα. Ο έλεγχος αφορούσε και τη διάρκεια των 
μισθώσεων (απαγόρευση εξώσεων) και το ύψος των μισθωμάτων. Το μέτρο είχε "προσωρινό“ 
χαρακτήρα, αλλά με συνεχείς παρατάσεις ισχύει με παραλλαγές ... μέχρι σήμερα.

Κυριότερη τροποποίηση του αρχικού ελέγχου θεσμοθετήθηκε με τον ν.1703/87, οπότε ο 
αυθαίρετος διοικητικός καθορισμός των ετήσιων αυξήσεων των μισθωμάτων αντικαταστάθηκε με 
τη σύνδεσή τους με τις Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων (ΑΑΑ), που είχαν στο μεταξύ θεσμοθετηθεί'

Με το φορολογικό νόμο του 1987 είχε θεσπιστεί ο "αρνητικός φόρος" γιά την έμμεση επιδότηση ενοικίου. 
Με αυτόν τον τρόπο σποκαθιστατο η αδικία ως προς τους μη υπόχρεους φόρου. Αλλά παρεμενε ως 
επιλογή του φορολογούμενου η δυνατότητα έκπτωσης του ενοικίου από το εισόδημά του, γεγονός που 
συνέχισε να προκαλεί σπατάλη κοινωνικών πόρων.

7 Η εφαρμογή της αφαίρεσης φόρου από φόρο αναίρεσε την αντιπροοδευτικότητα του δραχμικού ύψους 
επιδότησης. Αλλά το Υπ.Οικονομικών ετοιμάζεται να επαναφέρει το καθεστώς της αφαίρεσης των 
εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδημα.
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γιά τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Ο ν. 1703/87 θέσπισε το Ανώτατο Επιτρεπόμενο Μίσθωμα (ΑΕΜ) 
στο επι τεδο του 6,5% της αντικειμενικής αξίας του μισθίου καθώς και ένα κατώτατο μίσθωμα στο 
επίπεδο του 4,5% της ΑΑΑ, γιά τον προσδιορισμό της ελάχιστης φορολογητέας ύλης από ενοίκια. 
Όλα τα σχύοντα μισθώματα έπρεπε να προσαρμοστούν μέσα σε αυτό το εύρος. Με νομοθετικές 
ρυθμίσεις του 1990 και του 1991, σε μιά προοπτική σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς 
ενοικίων, εξαιρέθηκαν ορισμένες κατηγορίες κατοικιών από τον έλεγχο.

Σε όλη αυτήν την περίοδο, ωστόσο, κάθε φορά που έληγαν οι προθεσμίες ισχύος των νόμων γιά 
τον έλε\χο των μισθώσεων και κάθε φορά που γινόταν αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών 
Ακινήτων η Κυβέρνηση εμφανιζόταν έντρομη μπροστά στις “απειλές" και των ενοικιαστών και των 
ιδιοκτητών να αναπροσαρμόζει αυθαίρετα τους συντελεστές σύνδεσης των ενοικίων με τις ΑΑΑ 
ή να επανέρχεται στο εξίσου αυθαίρετο σύστημα διοικητικού προσδιορισμού αυξήσεων των 
μισθωμάτων (1990). Έτσι, διαλύθηκε η όποια λογική συνοχή είχε το σύστημα στην αρχική του 
εκδοχή.

Η πολιτική ενοικίων που ασκήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις μετά το 1978 βασίζεται σε δύο 
υποθέσεις :

α. την ύπαρξη στεγαστικού προβλήματος, με την στενή έννοια της φυσικής έλλειψης 
κατοικιών, και
β. την μανιχαιστική θεώρηση των ιδιοκτητών ως "πλουσίων" και των ενοικιαστών ως "φτωχών",

Στην πραγματικότητα η πρώτη υπόθεση, όπως δείχνει η ανάλυση που προηγήθηκε, έπαψε να ισχύει 
ακριΒως την εποχή που αποφασίστηκε η επιβολή ελέγχων στις μισθώσεις.

Η δεύτερη, ακόμα και εάν ισχυε, δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να δικαιολογεί την μεταβίβα
ση προϊόντος από τους "πλούσιους" στους "φτωχούς" κατα τέτοιον άμεσο και "προσωπικό" τροπο. 
Το Κράτος διαθέτει άλλους απρόσωπους αναδιανεμητικούς μηχανισμούς.

Αλλά στη χωρά μας αυτή η υπόθεση απλά δεχ ισχύει. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ούτε μία 
περίπτωση επένδυσης οργανωμένου κεφαλαίου στον τομέα της ενοικιαζόμενης κατοικίας. Η 
ιδιοκτησία στον τομέα αυτόν είναι κατακερματισμένη, οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες σε κάθε 
περιοχή ανήκουν στην ίδια περίπου εισοδηματική τάξη και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις 
συνύπαρξης των δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο. Γϊαυτό και η αγορά ενοικίου δεν είχε ποτέ 
ολιγοπωλιάκή συμπεριφορά. Οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί ή υπαινιγμοί αποτελούν μέρος του 
άκρατου'λαϊκισμού που έχει παραμορφώσει κάθε σοβαρό προβληματισμό πάνω σε αυτό το 
πρόβλημα γιά να του δώσει ανύπαρκτες διαστάσεις και να αποκρύψει τις υπαρκτές.

Αυτός ο λαϊκισμός οδηγεί στην άσκηση πολιτικής βασισμένης σε λανθασμένες υποθέσεις. 
Δημιουργεί απλουστευτικά ψευτοδιλήμματα που οδηγούν στην κατασπατάληση πολύτιμων 
κοινωνικών πόρων και στη δημιουργία τεχνητών κοινωνικών αντιπαραθέσεων ενώ παραμένουν στο 
απυρόβλητο τα πραγματικά προβλήματα.
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11.2.5 Η 'Προστασία' της Επαγγελματικής Στέγης

Ο έλεγχος της αγοράς ενοικιαζόμενης επαγγελματικής στέγης είναι κατάλοιπο του ενοικιοστασίου 
που ίσχυε από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Γιά τούτο και η ευθύνη του ανήκει στο Υπ. 
Δικαιοσύνης.

Παρ’ όλες τις κατα καιρούς τροποποιήσεις των επιμέρους ρυθμίσεων, ο μακρόχρονος έλεγχος έχει 
προκαλέσει βαθύτατες παραμορφώσεις στην αγορά, με αποτέλεσμα οι παληότερες μισθώσεις να 
ισοδυναμούν με δήμευση της περιουσίας του ιδιοκτήτη. Τα ενοίκια ακινήτων με σημαντική αγοραία 
αξία διατηρούνται σε εξευτελιστικά επίπεδα. Οι ίδιοι οι ενοικιαστές παραδέχονται πως με την νέα 
μεταβατική ρύθμιση, που ορίζει το μίσθωμα των παλαιών μισθώσεων στο 6% των ήδη υπερβολικά 
υποεκτιμημένων (ιδιαίτερα γιά τα μαγαζιά) Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, έως και πενταπλασιάζον- 
ται τα σημερινά ενοίκια.

Οι έλεγχοι στην αγορά ενοικιαζόμενης επαγγελματικής στέγης, όμως, έχουν παραμορφωτικές 
επιπτώσεις και πέραν του στενού ορίου αυτής της επιμέρους αγοράς. Κατ’αρχάς, λόγω της 
υποχρεωτικής εισόδου τυχόν νέου ιδιοκτήτη στην ισχύουσα γιά τον δικαιοπάροχό του μισθωτική 
σχέση επηρεάζεται άμεσα η αγορά μεταβιβάσεων τέτοιων ακινήτων (των διαμερισμάτων που 
χρησιμοποιούνται γιά γραφεία συμπεριλαμβανομένων).

Η διαφορετική μεταχείρηση των παλαιών ως προς τις νέες μισθώσεις έχει συμβάλει στον 
προσανατολισμό της αγοράς στην ανοικοδόμηση νέων εμπορικών κτιρίων. Άρα, συμβάλει στην 
εκτροπή των επενδύσεων προς τις νέες κατασκευές, και την μείωση των διαθέσιμων κεφαλαίων γιά 
υποδομή ή γιά συντήρηση του αποθέματος.

Η τεράστια, σε συνάρτηση με τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την αρχική μίσθωση, διαφορά 
των ενοικίων γιά ίσης αξίας ακίνητα δημιουργεί ανάλογου μεγέθους αδικίες καί για τους 
εκμισθωτές καί γιά τους μισθωτές. Γιά τους πρώτους το θέμα είναι πρόβλημα κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Γιά τους δεύτερους, όμως, το πρόβλημα ανάγεται στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς 
αφού παραμορφώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού, και μάλιστα υπέρ των “ισχυρότερων“, δηλαδή των 
πιό παληών επιτηδευμάτων.

Η κοινωνική αναταραχή που προκλήθηκε τελευταία με αφορμή την προσπάθεια σχετικής 
απελευθέρωσης της αγοράς πήρε εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της πολιτικής δύναμης των 
συντεχνιών που θίγονται. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν την αποθέωση του 
λαϊκισμού. Η προστασία των “κατεστημένων“ επαγγελματιών μεταφράστηκε σε προστασία του 
"νέου συναδέλφου που στην αρχή της ελευθερο-επαγγελματικής του σταδιοδρομίας θέλει την 
στήριξη της ... κοινωνίας“. Βέβαια, η “κοινωνία“ καλείται να μεταβιβάσει την ευθυνη και το κόστος 
αυτής της φροντίδας στον (πλούσιο ;;) ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Αλλά, εις αποθέωσιν του λαϊκισμού, ο “νεός επιτηδευματίας“ δεν προστατεύται ως προς το 
μίσθωμα κάτω από το σημερινό καθεστώς. Εκείνος που προστατεύται είναι ο παληος και 
“φτασμένος“ (πολλές φορές κα ι... “αριστερός“) συνάδελφός του, ο οποίος κραυγάζων και απεργών
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(μέχρι του να 'κλείνει τα δικαστήρια*) απλά ποοσπαΒεί να εμποδίσει τον “νέο' να υπεί με ίαουτ 
όρους στο επάγγελμα.

Επιπλέον, όλη η "φιλολογία" που αναπτύχθηκε περί την προστασία της επαγγελματικής στέγης 
μεταφράζεται σε αίτημα γιά τον κοινωνικό έλεγχο του κόστους των "εισροών" μιάς παραγωγικής 
διαδικασίας με παράλληλο αίτημα γιά την απελευθέρωση των "εκροών" της, που αποτελεί... βασική 
αρχή της “οικονομικής δημοκρατίας" !!!

111 Οικοδομή και Οικονομία

MLI Οικοδομή και Επενδύσεις

Ακόμα και στην δεκαετία του 1980, όταν ο ρόλος του ως “ατμομηχανής της οικονομίας" 
περιορίστηκε σημαντικά, ο οικοδομικός τομέας δεν έπαψε να επηρεάζει σημαντικά τα 
μακροοικονομικά μεγέθη. Η κατασκευή κατοικιών συνέχισε να απορροφά πολύ σημαντικό μέρος 
των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες 
επενδύσεων όπως εκείνες γιά έργα υποδομής και μηχανολογικό εξοπλισμό (Πίνακας 3, με βάση 
τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών).

Από την σύγκριση, όμως, των τιμών και των όγκων που περιέχονται στα στοιχεία των Εθνικών 
Λογαριασμών προκύπτει πως - γιά άγνωστους λόγους - το κόστος των κατασκευών κτιριακών έργων 
είναι σε απαράδεκτο βαθμό υποβαθμισμένο. Διατηρώντας τους όγκους, οι οποίοι επιβεβαιώνονται 
και από άλλες πηγές, και χρησιμοποιώντας πραγματικές τιμές μονάδος γιά τις κατασκευές 
κτιριακών έργων διαμορφώθηκε ο Πίνακας 4.

Από αυτόν προκύπτει ότι οι κατασκευές κτιρίων απορροφούν το 62% περίπου του συνόλου των 
Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, ενώ τά έργα υποδομής μόνο το 11% και ο μηχανολ
ογικός εξοπλισμός μόνο το 27%.

Αν ληφθεί υποψη ότι στις δύο προηγούμενες δεκαετίες (1960 -1980) αυτή η ανισορροπία ήταν πιό 
έντονη υπέρ των κατασκευών, δεν είναι δύσκολο να ερμηνευτεί το γεγονός πως ενώ στον τομέα 
της κατοικίας π χώρα μας έχει ξεπεράσει τους δείκτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, στους τουείς 
των υποδομών και του εξοπλισμού υστερούμε και βρισκόμαστε σε μεγάλη απόσταση πίσω τους.
ί · · ·" ■ \ ■ · ■- Λ ’ · ν

Ακόμα και το 1990, χρονιά
L · Ι Λ - 3r ' *Τ ... 3.

: - έντονης οικονομικής κρίσης, ~ -
> μείωσης των (επίσημων, τουλάχιστον) εισοδημάτων, -  V -

αύξησης των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, '·" f r r
περιορισμού της πιστωτικής επέκτασης, άρα λιγότερων στεγαστικών δανείων, 
περιορισμού του συνολικού ύψους των δημοσίων επενδύσεων στα 400 δισεκατομμύρια 

δραχμές.
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οι επενδύσεις σε κτίρια έφτασαν τα 1.600 δισεκατομμύρια δρχ., ποσόν που αντιστοιχεί στο 13,5% 
του ΑΕΠ, και πραγματοποιήθηκαν μεταβιβάσεις ακινήτων ύψους 2.200 δισεκατομμυρίων δρχ.,

Για όσο, όμως, διάστημα τα κτιριακά έργα απορροφούν τόσο μεγάλο ποσοστό της εθνικής 
αποταμίευσης και ‘παραμερίζουν* (squeeze out) τις επενδύσεις γιά υποδομή και εξοπλισμό :

δεν είναι δυνατόν να μιλάμε σοβαρά γιά μεγάλα (ή και μικρά, ακόμη) αναπτυξιακά έργα, 
δεν είναι δυνατόν να μιλάμε γιά βελτίωση του οικιστικού και πολεοδομικού περιβάλλον

τος,
δεν είναι δυνατόν να μιλάμε γιά καλύτερες συνθήκες κατοικίας.

Άρα - όπως και στους περισσότερους τομείς πολιτικής - η επιλογή δεν μπορεί να είναι η ποσοτική 
αύξηση της προσφοράς κατοικίας, αλλά η ποιοτική αναβάθμισή της. Και αυτό σημαίνει:

μείωση των επενδύσεων σε κτιριακά έργα, 
αύξηση των επενδύσεων σε έργα υποδομής και εξοπλισμού, και 
μέτρα γιά την καλύτερη και πιό ορθολογική αξιοποίηση και χρήση του στεγαστικού 

αποθέματος, καθώς και γιά την άμβλυνση των ανισορροπιών στην κατανομή της χρήσης του.

Η αναστροφή της μέχρι σήμερα στεγαστικής πολιτικής είναι περισσότερο επιβεβλημένη γιά την 
περιοχή της πρωτεύουσας, της οποίας το στεγαστικό πρόβλημα ‘αξιοποιείταΓ πιό έντονα γιά να 
στηρίξει και να προωθήσει λαικίστικες θέσεις και αντιλήψεις.8

111*2 Οικοδομή. Κατοικία και Φορολογία

Παρα το γεγονός ότι η οικοδομή και η κατοικία φορολογούνται με ένα μεγάλο αριθμό 
ποικιλώνυμων φόρων η συνολική πραγματική φορολογική επιβάρυνσή τους (όπως προσδιορίζεται 
από το σύνολο των πραγματοποιούμενων φορολογικών εσόδων) είναι χαμηλή.

Μεγάλο ποσοστό των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε αυτόν τον τομέα είτε φοροδιαφεύγουν 
είτε φοροαπαλλάσσονται. Η οικοδομή παραμένει τομέας τοποθέτησης παραοικονομιών 
εισοδημάτων, συμβάλλοντας στην φοροδιαφυγή άλλων τομέων της οικονομίας. Επιπλέον, μελέτες 
ποσοτικής εκτίμησης υπολογίζουν γιά το 1984 το ποσοστό παραοικονομίας που είναι ενσωματωμέ-

_____________________   ̂  ̂ V
Ο ο

Στην περιοχή της πρωτεύουσας υπάρχουν 1.450.000 κατοικίες συνολικού εμβαδου 130.000.000 μ . 
Ανπτοιχουν, δηλαδή, 1.3 κατοικίας ανά νοικοκυριό και 40 μ2 σε κάθε κάτοικο. Εκκρεμουν, όμως, γιά 
δεκαετίες σοβαρά και απαραίτητα έργα συγκοινωνιακής υποδομής (όπως το μετρό, από το οποίο μόλις 
αρχίζουν οι εργασίες γιά δυο μόνο γραμμές, περιμετρικές αρτηρίες, ανισόπεδες διαβάσεις, κλπ), έργα 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων επικοινωνιών, έργα ενεργειακών δικτύων γιά την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, έργα ύδρευσης καί αποχέτευσης, 
αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών, όπως των προσφυγικών.
Είναι τελείως ανορθολογική η αύξηση του επαρκούς στεγαστικού αποθέματος της πόλης όταν 
μετριοπαθείς εκτιμήσεις ανεβάζουν το κόστος ενός 20ετούς προγράμματος σωτηρίας της Αθήνας στα 
6.000 δις δρχ., δηλ. 300 δις το χρόνο.
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νο στην οικοδομική δραστηριότητα στο 71.1%, και εκείνο που είναι ενσωματωμένο στην κατοικία 
στο 90.9% 9

Κάποιες προσπάθειες γιά την φορολογική εξυγείανση του τομέα έχουν καταβληθεί τελευταία με 
την καθιέρωση του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος (υπεραξίας), την επέκταση του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας στην αντιπαροχή, την προσπάθεια σύλληψης του ΦΠΑ των τιμολογίων και του 
φόρου εισοδήματος των υπεργολάβων μέσω του ελέγχου του κόστους κατασκευής και της 
κατανομής του στις επιμέρους εργασίες. Η εφαρμογή του “πόθεν έσχες' μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην μείωση του ρόλου της οικοδομής στην παθογένεια της φορολογικής συμπεριφοράς 
του Έλληνα. Οι προσπάθειες αυτές, όμως, ακολουθούν την γνωστή ελληνικού τύπου “παλινδρομική 
τροχειά" (όπως, π.χ., η εφαρμογή του ΦΠΑ στην αντιπαροχή), και στον δρόμο χάνουν σε δύναμη, 
αν δεν αλλοιώνεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας τους (όπως, π.χ., η αποδυνάμωση του "πόθεν έσχες" 
με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.)

Γεγονός παραμένει ότι το φορολογικό καθεστώς που διέπει άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες 
του οικοδομικού τομέα χρειάζεται σημαντική αναμόρφωση, με κατάργηση ενός μεγάλου αριθμού 
μικρο-φορολογιών και τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης που αντιστοιχεί στο σύνολο της 
οικονομικής δραστηριότητας του τομέα.

IV ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η ανάλυση που προηγήθηκε αποτελεί μιά πρώτη προσπάθεια να τοποθετηθεί το στεγαστικό 
πρόβλημα της χώρας στις πραγματικές του διαστάσεις και να συσχετιστεί με άλλα συναφή 
προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αυτή τη βάση ακολουθούν κάποιες πρώτες και 
ασφαλώς όχι επαρκώς επεξεργασμένες προτάσεις. Φιλοδοξία τους δεν είναι παρά να αποτελέσουν 
τη αφετηρία ενός προβληματισμού που θα οδηγήσει τελικά στη διατύπωση μιάς συγκροτημένης 
εκσυγχρονιστικής στεγαστικής πολιτικής.

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να δομηθεί πάνω σε τέσσερεις βασικούς άξονες:
< ν'

1. Να προσανατολίζει τους στόχους και τις προτεραιότητές της, επαναπροσδιορίζοντας 
την κατά το άρθρο 24, παρ.2 του Συντάγματος υποχρέωση της πολιτείας, στην εξασφάλιση 
σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό της δυνατότητας να κατοικεί σε κατάλληλη - άπό άποψη 
ποιότητας, θέσης και περιβάλλοντος - κατοικία, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
με ανεκτό γιά το πραγματικό του εισόδημα οικονομικό κόστος.

. . ■»*· .  * *■· · '

2. Να εξυπηρετεί τους στόχους της με εξειδικευμενα μέτρα (targeted policies), τα οποία
θα απευθύνονται μόνο σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη, και πάντα ανάλογα με την ανάγκη 
τους.

Q . '
Παυλοπουλος, Παν.: Η Παραοικονομία στην Ελλαδα. Ειδικές Μελέτες, Αρ.17, IOBE, Αθήνα , 1987
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3. Να εκλογικεύει το φορολογικό καθεστώς στον τομέα της οικοδομής και της κατοικίας, 
να υεγιστοποιεί το ποσοστό πραγματοποίησης των αντίστοιχων φορολογικών εισπράξεων και 
να τροσανατολίζει σημαντικό ποσοστό από αυτές σε δημόσιες επενδύσεις που να αφορούν 
τον αστικό χώρο και σε άλλα μέτρα στεγαστικής πολιτικής.

4. Να εκτρέπει σταδιακά τις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς τη συντήρηση, 
βελτίωση και εξυγείανση του υπάρχοντας κτιριακού αποθέματος και του οικιστικού και 
πολεοδομικού περιβάλλοντος, με αντίστοιχη σταδιακή μείωση των επενδύσεων σε νέες 
κα: οικίες και, γενικότερα, νέα κτίρια.

Γιά την προώθηση αυτών των αξόνων μπορούν να αξιοποιηθούν μέτρα όπως τα παρακάτω:

σταδιακή μείωση (μέχρι μηδενισμού) της κατασκευής νέων κατοικιών από τον δημόσιο 
τομέα, με εξαίρεση την οικοδομική δραστηριότητα στα πλαίσια αναπλάσεων υποβαθμισμένων 
περιοχών, (άξονας 1)

σταδιακή πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενοικίων (με στόχο την εξομάλυνσή της), 
και παράλληλη επιβολή τεκμαρτού φόρου στις μη κατοικούμενες οικοδομές, (άξονας 1)

θεσμοθέτηση σταθεροτύπων (standards) γιά τον προσδιορισμό της "στεγαστικής 
ανάγκης" και ενιαίων γιά όλους τους πολίτες κριτηρίων στη βάση των οποίων θα τεκμηριώνουν 
το "δικαίωμα" γιά στεγαστική συνδρομή, (άξονας 1 και 2)

απογραφή των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής, με καταγραφή όλων των αντικειμενι
κών κριτήριών που στοιχειοθετούν αυτό το "δικαίωμα" (εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία, 
οικογενειακή κατάσταση, κλπ) και θεσμοθέτηση διαδικασιών πυκνών περιοδικών ενημερώσεών 
της. (άξονας 1 και 2)

διαμόρφωση κλίμακας "τεκμαρτού κόστους στέγασης" γιά κάθε μέγεθος νοικοκυριού, 
με βάση τα πραγματικά στοιχεία της αγοράς, και (άμεση ή έμμεση) καταβολή στους 
δικαιούχους στεγαστικού επιδόματος ίσου προς ποσοστά του τεκμαρτού κόστους στέγασης, 
σνάλογα με την απόκλιση αναγκών και δυνατοτήτων του κάθε νοικοκυριού, (άξονας 1 και 2)

σταδιακός περιορισμός των κρατικών επιδοτήσεων του επιτοκίου των τραπεζικών 
στεγαστικών δανείων και δημιουργία συνεταιριστικού χαρακτήρα χρηματοδοτικών οργανισμών 
που θα λειτουργούν σε ανταποδοτική βάση γιά την εξασφάλιση κεφαλαίων "χαμηλού 
κόστους", (άξονας 2)

καθορισμός των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων στο ύψος των αγοραίων τιμών και 
ετήσιες αναθεωρήσεις τους με εφαρμογή διαδικασιών εξομάλυνσης (π.χ. μηνιαίες αυξήσεις 
με βάση προβλέψεις εξέλιξης του σχετικού δείκτη και ετήσιοι συμψηφισμοί) των ετήσιων 
αυξήσεων (άξονας 3).
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σύνδεση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με τις Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων, 
αποκατάσταση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της δήλωσης, και παράλληλη εκλογίκευσή του 
με απαλλαγή μόνον της πρώτης κατοικίας μέχρις ορισμένου ποσού, (άξονας 3)

εκλογίκευση της φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων από ενοίκια, είτε με την 
φορολογησή τους με χωριστή κλίμακα, είτε με φορολογική απαλλαγή όλων των εξόδων 
συντήρησης, και παράλληλη θεσμοθέτηση 'ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος', γιά τον 
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, συνδεδεμένου με την Αντικειμενική Αξία των Ακινήτων, 
(άξονας 3)

συνολική αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος που αφορά την οικοδομική 
δραστηριότητα και την αγορά ακινήτων με κατεύθυνση :

τον εξορθολογισμό του και την κατάργηση ή σύμπτυξη των πολλών μικρο-φορων, 
τον εντοπισμό και την, κατά το δυνατόν, αντικειμενική φορολόγηση όλης της 

φορολογητέας ύλης του κυκλώματος της οικοδομής (κατασκευή, προμήθειες υλικών, 
υπεργολαβίες, αντιπαροχή, υπηρεσίες “μεσαζόντων* και άλλων συνεργατών - εφ’όσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαίες κλπ),

εξυγίανση του συστήματος υπολογισμού του κόστους εκδόσεως οικοδομικών 
αδειών, με αναφορά στο πραγματικό κατασκευαστικό κόστος και αντίστοιχη προς τα 
κάτω αναπροσαρμογή των συντελεστών υπολογισμού των διαφόρων φόρων, επιβαρύν
σεων και αμοιβών, (άξονας 3)

προσανατολισμός σημαντικού ποσοστού των φορολογικών εσόδων από τον τομέα της 
κατοικίας και της οικοδομής σε δημόσιες επενδύσεις που θα αφορούν:

αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών (προσφυγικά, αυθαίρετα), 
έργα τεχνικής υποδομής (συγκοινωνιακά έργα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κλπ), 
έργα κοινωνικής υποδομής, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 

πρασίνου, (άξονας 3)

παροχή κινήτρων γιά την εξυγείανση προβληματικών περιοχών, με προτεραιότητα τις 
περιοχές υψηλών συντελεστών, και συγκεκριμένα γιά:

-  την μετατροπή ισογείων πολυκατοικιών σε .ελεύθερους υποστήλιους χώρους
(ΠίλΟΤί), . , ; . '· ' : ’ · '

την μετατροπή των υπογείων των πολυκατοικιών σε χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων, (άξονας 3 και 4)

εφαρμογή αυστηρού συστήματος αξιολόγησης της "καταλληλότητας γιά χρήσή1' όλων 
των κατοικιών και καταστημάτων και επιβολή "απόσυρσης" των ακατάλληλων από την αγορά, 
με παράλληλη χρηματοδότηση των αναγκαίων επισκευών, (άξονας 4)
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μεταφορά των κίνητρων που υπαρχουν γιά την κατασκευή νέων κατοικιών προς τον 
τομέα συντήρησης και βελτίωσης ή μετασκευης του αποθέματος, (αξονας 4)

ληψη μιας σειράς πολεοδομικών (π.χ. μείωση συντελεστών δόμησης) και διοικητικών 
(π.χ. άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. γιά την 
απόκτηση αστικής γης) με στόχο την βελτίωση του πολεοδομικού περιβάλλοντος.

* * *

Ασφαλώς, αυτές οι, ενδεικτικού περισσότερο χαρακτήρα, προτάσεις μπορούν να εμπλουτιστούν 
και σε προβληματισμούς και σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής. Με αυτή τη λογική, άλλωστε, 
κατατίθενται.

Μία πιθανή ένσταση, όμως, πρέπει να αντικρουστεί με στοιχεία πριν κάν διατυπωθεί. Η ένσταση 
αυτή αφορά την δημοσιονομική δυνατότητα στήριξής μιάς τέτοιας πολιτικής.

Στο Παράρτημα που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι σήμερα η φοροδοτική ικανότητα του τομέα της 
οικοδομής και της κατοικίας φτάνει, με συντηρητικούς υπολογισμούς τα 1.277 δισεκατομμύρια 
δραχμές. Από αυτά εισπράτονται περίπου 300 έως 400 δισ.

Τα προτεινόμενα μέτρα δεν απαιτούν περισσότερα από 270 έως 280 δισεκατομμύρια το χρόνο.

Άρα, εάν εισπραχθεί μόνο το 70% των θεσμοθετημένων 
δημοσιονομικών εσόδων από τους τομείς της οικοδομής 
και της κατοικίας, και διατεθεί μόνο το 30%. μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί άνετα και ο κοινωνικός τομέας της στέγης 
και η βελτίωση και η εξυγίανση του οικιστικού αποθέματος, 
αλλά και του πολεοδομικού περιβάλλοντος.

V -  · ·  λ α »
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Δηυοσιονοιιικές Δυνατότητά Υποστήριξης
της ΠοοτεινόυενΓκ: Στεναστικής Ποντικής

I. Δημοσιονομικά Εσοδα

α/α
Αντικείμενο

και
Βασικές Υποθκ>«€

Πσσστπτκ

Τιυεσ 
Μσνάδσς 

(06 χιλ,δρχ) 
-ΰ

ποσοστά
ί%)

Ποσά
(σε εκατ.δρχ)

Συνολικά 
ποσά 

(εκατ δρχ)

υ. Φ,Ωβος. Ακινητηο Πεοιουσίαο (ΦΑΠ)

Συνολική επιφάνεια κατοικιών 440 εκατ μ2

Συνολική επιφάνεια άλλων κτιρίων 160 εκατ μ2

Αξία σε τιμές αγοράς 2600 εκατ μ 200.000 120.000

Απαλλαγή απο τον ΦΑΠ του 50%, και 
για τα υπόλοιπα εφαρμογή μέσου συντε
λεστή 0.5% 60.000 δισ.δρχ 0.5% 300.000

12 Φόβοι κατα την Παοανωνή του Κτιρίου

Βασική υπόθεση:
Ελάχιστος ετήσιος όγκος αδειών 
Ελάχιστη αξία ετήσιων μεταβιβάσεων

15 εκατ μ2 
1.200 εκατ.δρχ

Ι.2.α Φορολογική Αποδοση Έκδοσης Αδειων

Προϋπολογισμός 15 εκατ μ3 120.000 1.800.000

ΚΗ’ Ψήφισμα 1.800 δισ.δρχ 2% 36.000

ΦΠΑ Αμοιβών Μηχανικών 1.800 χ 15% 8% 21.600

Διάφορα Τέλη 7.400

Ι.2.β Φορολογική Απόδοση Κατασκευής

ΦΠΑ επί των 2/3 του κοστους 
(1.800 δισ.δρχ χ 2/3) 1.200 δισ δρχ 18% 216.000

Ι.2.γ Φόροι Εισοδημάτων

Μελετητών 28.000

Επιχειρηματιών/Κατασκευαστών 32.000

Υπεργολαβων 40.000

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 681.000

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Δημοσιονομικές Δυνατότπτεο Υποστήο£ης
της Ποοτεινόμενης Στεγαστικής Πολιτικής

I. Δημοσιονομικά Εσοδα 
(συνέχεια)

α /α
Αντικείμενο

κ α
Βασικές Υποθεαεκ:

ΠοαοτπτΕς

Ιιμές 
Μοναδαο 

(06 χιλ,δοχΐ 
-ή

ποσοστά
(%1

Ποσά
ίσε εκατ.δογ)

Συνολικά 
ποσά 

(εκατ δρχ)

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 681.000

Φσρσς Μεταβΐβασησ Ακίνητων

Συνολικής Αξίας 1.200 δισ.δργ 8% 8% 96.000

1Λ  Φσρας.£ΐσσδΓΐυακχ: απο Ακίνητα

Ι.4.α Μισθωμένες Κατοικίες

Σύνολο επιφάνειας κατοικιών 2440 εκατ. μ

Ενοικιαζόμενη επιφάνεια (περίπου
το 30%) 132 εκατ μ2

Αντικειμενική Αξία 132 εκατ μ2 200 26.400

Τεκμαρτά εισοδήματα ενοικίων με 
συντελεστή 6% επί της ΑΑΑ 26.400 εκατ δρχ 6% 1.584.000

Φορολογητέα ύλη 1.584 δισ δρχ 75% 1.190.000

Φορος εισοδήματος (με οριακό 
συντελεστή 25%) 1.190 δισ δρχ 25%

15

297.000

Ι.4.β Μισθωμένα λοιπά Κτίρια

Εμβαδόν (εκτίμηση) 50 εκατ μ£

1 Αντικειμενική Αξία 250 εκατ μ 250 12.500.000

1 Τεκματρα εισοδήματα 12.500 δισ δρχ 6% 750.000 ]

I Φορολογητέα ύλη 750 δισ δρχ 30% 675.000 ||
Φόρος εισοδήματος (με οριακό 
συντελεστή 30%) 675 δισ δρχ 30%

* ϊ 
- -  203.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.277.000

σελίδα 20



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Δημοσιονομικές Δυνατότητες ΥποστήοιΕης
της Προτεινόμενης Στεγαστικήο Πολιτικής

II. Δαπάνη Προτεινόμενων Μέτρων

α/α
Αντικείμενο

και
Βασικά: Υποθέσεχ:

Ποσότητες

Τιμές 
Μονάδας 

(οε χιλ.δρχ)
-ά

ποόοοιά
ΙΜ

Ποσά
(σε εκατ,δρχ)

Συνολικά 
ποσά 

(εκατ δρχ)

11.1 Επιδότηση Ενοικίων

Αριθμός δικαιούχων (νοικοκυριά) 300.000

Ύψος μέσου μηνιαίου επιδόματος 300.000 40 12.000 144.000

II.2 Επιδότηση μετατοοπήο υπογείων σε

Ετήσιος ρυθμός μετασκευων 
(εκτίμηση) 10.000

Μέση επιδότηση 1.000.000 δρχ 10.000 1.000 10.000

113 Επιδότησα γιο των σπελευθερ^ση ις>ς>- 
γειων

Ετήσιος ρυθμός μετασκευων 
(εκτίμηση) 50.000 μ2

ΙΥ^ση επιδότηση 120.000 δρχ. ανα
μ2 50.000 120.000 10.000

II.4 Βελτίωση του Στεναστικού Αποθέματος

■ ■ Εμβαδόν ετήσιων μετασκευων δια
μερισμάτων (εκτίμηση, για το 1% 
περίπου του αποθέματος)

9
4.4 εκατ μ

- Μέσο κόστος υετασκευών 
(30.000 δρχ/μ2) 24.4 εκατ. μ . 30 132

■

' *'*· "
Επιδότηση (το 1/3 του κόστους) 132 δισ δρχ .-Λ  1/3 1 · . . 44 000

II.4 Πολεοδουικεο Βελτιώσεις ; /- > ’ ' . - - - -- ~4!  |

Απαλλοτριώσεις και απόκτηση γης 
για δημιουργία ελεύθερων χώρων 200 εκτάρια 50.000 -- 40.000

1 -
Απαλλοτριώσεις και έργα δημιουρ
γίας χωρων πρασίνου 1.000 στρέμματα 60 “ 60.000 I

ΣΎΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 278.000 |
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  1

Πιν 1.α: Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν

Σύνολο
Χώρας

Περιοχή
Πρωτεύουσας |

Απογραφή 1981 3,976,130 1,204,990 I

Νόμιμη Ιδιωτική Δραστηριότητα 1981-90
1,050,330 220,060

Δημόσια Δραστηριότητα (*) 33,540 12,950

Αυθαίρετα (*) 200,000 50,000

Σύνολο 5,260,000 1,488,000

Αφαιρούνται (κατεδαφίσεις, αλλαγές χρήσης, κλπ) (*) 160,000 38,000

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,100,000 1,450,000

Πιν. 1.Β; Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

I Σύνολο
Χώρας

Περιοχή
πρωτεύουσας

I Απογραφή 1981 2,893,270 1,082,860

| Απογραφή 1991 (*) 3,200,000 1,200,000

Πιν 1·γ ; Δ Ε I Κ Τ £ Σ -_ £ Χ Ε Χ Δ Χ ϋ 1

Αριθμός Κατοικιών 5,100,000

Μέση Επιφάνεια ανά κατοικία 85 μ2

Συνολική Επιφάνεια 433.500.000 μ2

Μέση Επιφάνεια ανά κάτοικο (1981) 44 μ2

(*) Εκτιμήσεις 
Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε.



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  2

NóumnJSmTiKñ Οικοδοϋΐκή Δραστηριότητα

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ο Γ Κ Ο Σ  
(σε .000 μ2)

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν

Μέσος όρος δεκαετίας 1960 34,000 81,530

Μέσος όρος δεκαετίας 1970 72,175 149,125

1981 58,918 108,174

1982 52,637 102,123

1983 60,711 113,944

1984 40,469 72,852

1985 49,382 88,477

1986 58,537 109,643

1987 56,107 108,432

1988 59,785 107,125

1989 67,350 117,326

1990 71,887 125,227

Μέσος ορος δεκαετίας 1990 57,125 105,330

Σύνολο 30ετίας 1,633,000 3,359,850

Μέσος όρος 30ετϊας 54,330 112,000

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε



Π I Ν Α Κ Α Σ  3

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου

(σε σταθερές τιμές - εκατ.δρχ.- 1970)

¡ — ΚΤΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΟΙΠΑ
ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΛΟΙΠΑ 
ΕΡΓΑ και 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1981 21,452 11,636 33,088 17,269 35,393 85,750

1982 20,398 9,252 29,650 14,061 40,389 84,100

1983 21,124 9,529 30,653 15,396 36,951 83,000

1984 17,083 9,848 26,931 15,962 35,407 78,300

1985 17,097 9,241 26,338 17,883 38,139 82,360

1986 19,399 9,777 29,176 15,144 33,320 77,640

1987 20,571 9,902 30,473 11,656 32,999 75,128

1988 20,691 12,154 32,845 11,012 32,920 76,777

1989 21,687 11,615 33,302 11,454 38,660 83,416

1990 22,663 12,126 34.789 10,045 43,299 88,133

Σύνολο
ΙΟετίας
1981-90 202,165 105,080 307,245 138,285 364,559 810,089

Μέσος
όρος

1981-90 20,217 10,508 30,725 13,829 36,456 81,003

.Ποσοστά 25.0 ί 13.0 38.0 17.1 44.9 loco  I

- Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί



Π Ι Ν Α Κ Α Σ  4

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

(Διοοθωϋένες ωο ποόά το Κόστος Κατασκευών)

(σε σταθερές τιμές - εκατ.δρχ.- 1970)

ΕΤΟΣ

ΚΤΙΡΙΑ

ΛΟΙΠΑ 
ΕΡΓΑ και 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
I

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΟΙΠΑ
ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΙΡΙΩΝ

(*)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1981 103,198 17,269 35,393 155,860

1982 85,161 14,061 40,389 139,611

1983 76,083 15,396 36,951 128,430

1984 87,758 15,962 35,407 139,127

1985 58,498 17,883 38,139 114,520

1986 71,382 15,144 33,320 119,846

1987 84,615 11,656 32,999 129,270

1988 81,103 11,012 32,920 125,035

1989 86,419 11,454 38,660 136,533

1990 97,355 10,045 43,299 150,699

Σύνολο
ΙΟετίας
1981-90 831,157 138,285 364,559 1,334,420

Μέσος
όρος

1981-90 83,116 13,829 36,456 133,442

Ποσοστά 62.3 10.4 27.3 100.0

Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί

2
(*) Οι αριθμοί της στήλης 3 προέκυψσν από τα μ των κτιρίων για τα οποία εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες τον 

προηγούμενο χρόνο, το μέσο κοστος κατασκευής με τιμές του 1990 (100.000 δρχ/μ2) και τον συντελεστή 
αποπληθωρισμού 1990 : 1970 (= 21.62)


