
Αντίθετο τό ΠΑΣΟΚ 
Τό ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο προς τη μείωση τών συν

τελεστών δόμησης στις οικοδομές πού προτίθεται 
νά εφαρμόσει η κυβέρνηση και την καλεί πριν προ
βεί σέ υλοποίηση, νά συζητηθεί τό θέμα σέ σύνεργα 
σία μέ τους αρμοδίους φορείς, στη βάση τού εθνικού 
προγραμματισμού και ορθής χωροταξίας. 

Η δέση τού ΠΑΣΟΚ πάνω οτίς 
προθέσεις νια μείωση τών συντε
λεστών δόμησης, περιλαμβάνεται 
σέ χθεσινή ανακοίνωση πού ανα
φέρει τα έΕής: 

«Η κυβέρνηση νια τού ύφυ-
πουανού Δημοσίων Ερνων ανα
κοίνωσε, ότι πρόκειται νά μειω
θούν οι συντελεστές δόμησης, δη
λαδή ό όγκος δόμησης τών οι
κοπέδων. Η κυβέρνηση τίποτε δέν 
διδάχτηκε άπό την πρόσφατη πεί
ρα, άπό τις δικές της δι^ηρύ-
Εεις περί υπερβάλλουσας Ζήτησης 
κσί υπερβολικών επενδύσεων σέ 
κατοικίες. 

Κατ' αρχήν ό καθορισμός τών 
συντελεστών δόμησης τής πυκνό
τητας δόμησης δέν είναι θέμα 
κανενός κλειστού συμβουλίου 'ή' 
υπουργού. Είναι θέμα εθνικού 
προγραμματισμού κυβέρνησης και 
τών αρμοδίων Φορέων τού λαού, 
τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τού 
TEE. Συλλόγων κλπ. 

Η ανακοίνωση περί μείωσης 
τών συντελεστών δόμησης έχει ή
δη σάν άμεσο αποτέλεσμα τό συ
νωστισμό οικοπεδούχων και κατα
σκευαστών, στα συμβολαιογρα
φεία και στη συνέχεια στα νρα-
Φεία πολεοδομίας. Η οικοδομική 
δραστηριότητα έτσι θά ενταθεί, 
ή ζήτηση οικοδομικών υλικών θα 

αύΕηθεί, μέ αποτέλεσμα οπό τή 
μιά και τήν σύΕηση τών τιμών 
τών δομικών υλικών και τών κερ
δών τών μονοπωλιακών βιομηχα
νιών και άπό τήν άλλη τελικά τήν 
αύΕηση τής τιμήο τών κατοικιών. 
Δηλαδή τα βάρη στους ώμους τού 
λαού· 

Είναι γνωστό ότι τα οίκοδομι-
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κά υλικά παράνονται κάτω άπό 
μονοπωλιακό καθεστώς. Η κυβέρ
νηση ποτέ δέν αντιμετώπισε και 
δέν είδε την κατοικία, τή στέγη 
σάν κοινωνικό αγαθό αλλά σάν 
οικονομικό μέγεθος, μοχλό θέρ
μανσης και άποθέρμανσης τής οι
κονομίας. Καί ένώ ή οικονομία εί
ναι κρεμασμένη, μέ τήν πολιτική 
καί τις άκαιρες αποφάσεις της. 
ή κυβέρνηση, τήν ύπερθεμαίνει. 

Η κυβέρνηση προσδοκά μέ τή 
μείωση τών συντελεστών δόμη
σης, μείωση κσί τής τιμής τών 
οικοπέδων. Δέν μπορεί ακόμη νά 
αντιληφθεί, ότι χάρις στις κυβερ
νήσεις τής ΔεΕιάς, το οικόπεδο, 

τό ακίνητο. «¡χει γίνει μέσο εγ
κλεισμού κεφαλαιακής άΕίας, κα
ταφυγή τών αποταμιεύσεων. 

Κανένας οικοπεδούχος δέν πρό
κειται νά δεχθεί τή μείωση τής τι
μής τού οικοπέδου τομ. 

Μείωση τών συντελεστών δό
μησης θα καταλήΕει επομένως, 
στην αΰΕπση τών τιμών τών κα
τοικιών. 

Καλούμε τήν κυβέρνηση νά μην 
προβεί στην μείωση τών συντε
λεστών δόμησης. Τό θέμα ν" αν
τιμετωπισθεί σέ συνεργασία με! 
τους αρμοδίους φορείς, στή βάση 
εθνικού προγραμματισμού, ορθής 
χωροταΕίας». 


