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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Και ακριβότερο…

Προϊστάµενος…Στο 1/3 του ΑΕΠ…

Περισσότερη
ρύπανση…

…σε διεθνές επίπεδο θα έχουµε τα επό-
µενα χρόνια, εξαιτίας της ενέργειας, προει-
δοποιεί η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας
(ΙΕΑ), που στην τελευταία έκθεσή της υπο-
γραµµίζει ότι έως το 2030 τα αέρια που
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
θα αυξηθούν κατά 52% και οι τιµές του πε-
τρελαίου θα ανέβουν κατακόρυφα, εφόσον
οι τρέχουσες τάσεις στη βιοµηχανία ενέρ-
γειας συνεχιστούν.
Κατά την ΙΕΑ, ο στόχος του Πρωτοκόλ-

λου του Κιότο (µείωση των αερίων του θερ-
µοκηπίου στις αναπτυσσόµενες χώρες), εί-
ναι ουσιαστικά ανέφικτος. Το διοξείδιο του
άνθρακα, κύριο αέριο του θερµοκηπίου, α-
ναµένεται να αυξηθεί, επίσης, κατά 52%, τη
στιγµή που το Πρωτόκολλο προβλέπει, για
τις χώρες που το έχουν συνυπογράψει, µεί-
ωση κατά 5,2%, σε σχέση µε το 1990, έως το
2012.
Αν συνεχιστούν οι σηµερινές τάσεις 

-προειδοποιεί η υπηρεσία- θα οδηγηθούµε
σε περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και
σε σηµαντική αύξηση των τιµών πετρελαί-
ου, ενώ θα επιδεινωθεί η εξάρτηση των πε-
ρισσότερων χωρών από το πετρέλαιο της
Μέσης Ανατολής. Οι πετρελαιοπαραγωγές
χώρες της Μέσης Ανατολής και της βόρει-
ας Αφρικής, για να ανταποκριθούν στην αυ-
ξανόµενη ζήτηση, θα πρέπει να διπλασιά-
σουν τις ετήσιες επενδύσεις σε διυλιστή-
ρια. Αν αυτό δεν συµβεί, οι τιµές του πετρε-
λαίου θα αυξηθούν κατά επιπλέον 13 δολά-
ρια το βαρέλι έως το 2025. 

«Όλα αυτά οδηγούν σε ένα µέλλον που
δεν µπορούµε να συνεχίσουµε» σχολίασε
στο «Reuters» ο Κλοντ  Μάντιλ,  διευθυντής
της ΙΕΑ. «Θα πρέπει να αλλάξουµε τα απο-
τελέσµατα αυτά και να βάλουµε τον πλανή-
τη σε αειφόρο ενεργειακό µονοπάτι».
Προς αυτή την κατεύθυνση αποφάσισε

να κινηθεί η Κίνα, ήδη τρίτος παραγωγός
διοξειδίου του άνθρακα, που ανακοίνωσε
την περασµένη εβδοµάδα ότι θα αυξήσει το
ποσοστό συµµετοχής των ανανεώσιµων
πηγών στις ενεργειακές της ανάγκες, ω-
στόσο θα συνεχίσει για αρκετές δεκαετίες
να βασίζεται στον λιθάνθρακα.

…ρεύµα φέρνει η απελευθέρωση στην αγορά ε-
νέργειας προβλέπει η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΟΚΕ) σχολιάζοντας τα νοµοσχέδια του
υπουργείου Ανάπτυξης για την απελευθέρωση
των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.
Κατά την ΟΚΕ η τιµή του φυσικού αερίου, που

αποτελεί και το καύσιµο για όλες τις σύγχρονες
µονάδες παραγωγής ρεύµατος, πρόκειται να αυ-
ξηθεί τα επόµενα χρόνια, καθώς θα επιβαρυνθεί

από το τέλος διέλευσης που θα πληρώνουν στο
πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς  όσοι
χρησιµοποιούν το δίκτυο της ∆ΕΠΑ. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη δαπάνη

για την αγορά εκποµπών ρύπων, που ήδη κατα-
βάλλει ο καταναλωτής µέσω των τιµολογίων της
∆ΕΗ, αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά στο µέλ-
λον τα τιµολόγια του ρεύµατος, υποστηρίζει η Ο-
ΚΕ. 

…αντιστοιχούν τα χρέη των ελληνικών
νοικοκυριών προς τις τράπεζες, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του οκταµήνου Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2005 που έδωσε στη δηµοσιό-
τητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Εξέλιξη που
οφείλεται στον ταχύτατο ρυθµό αύξησης
των καταναλωτικών και στεγαστικών δανεί-
ων. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το υπόλοιπο

των στεγαστικών δανείων στο τέλος Αυ-
γούστου, συµπεριλαµβανοµένων των δα-
νείων που έχουν τιτλοποιηθεί από τις τρά-
πεζες, ξεπέρασε τα 40,1 δισ. ευρώ, που σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο, αποκαλύπτει µία εκρηκτική αύξηση
κατά 28,8% στις χορηγήσεις των στεγαστι-
κών δανείων. Ρυθµός αύξησης που παρα-
πέµπει στο 2002, όταν ήταν ακόµη νωπή η
εµπειρία της απότοµης υποχώρησης των
επιτοκίων. 

…Τµήµατος Κατασκευών διοικητικός υπάλληλος.
Για µια ακόµη φορά, η…διαδεδοµένη τα τελευταία
χρόνια αντίληψη περί έργων, εποπτείας και ελέγ-
χων, βρήκε «έδαφος» στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ-
πηρεσιών του Αυτόνοµου Οικοδοµικού Οργανισµού
Αξιωµατικών (ΑΟΟΑ), όπου η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
εισηγήθηκε στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (20.10.2005)
την κάλυψη της συγκεκριµένης θέσης από µόνιµο υ-
πάλληλο κλάδου ∆Ε εργοδηγών δοµικών έργων.
Μάλιστα, από την εισήγηση παραλείφθηκε απο-

στροφή της γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου,
ο οποίος ζητούσε να διευκρινιστεί εάν η προς πλή-
ρωση θέση απαιτεί ειδικά προσόντα που έχουν µό-
νο υπάλληλοι ΠΕ.
Άµεση ήταν η αντίδραση του ΤΕΕ, που µε επιστο-

λή του Προέδρου Γιάννη  Αλαβάνου  προς τον υ-
πουργό Εθνικής Άµυνας Σπήλιο  Σπηλιωτόπουλο,  ζή-
τησε παρέµβαση ώστε το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
του ΑΟΟΑ να αποφασίσει µε τρόπο ορθολογικό.



…µε τις αποφάσεις του, ουσιαστικά νοµοθετεί.
Αυτή είναι µια γνωστή, εδώ και χρόνια, πραγµα-
τικότητα. Με πρόσφατη απόφαση αποφαίνεται
ότι µόνο µε προεδρικά διατάγµατα µπορούν να
γίνονται οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ανατρέπο-
ντας ουσιαστικά τις διατάξεις του Ν. 3044/2002,
που προέβλεπαν (και εφαρµόστηκαν σε αρκε-
τές περιπτώσεις) ότι η τροποποίηση και επέκτα-
ση των σχεδίων πόλεων και οικισµών, η έγκριση
πολεοδοµικών µελετών οικισµών, ο καθορισµός
των όρων και περιορισµών δόµησης, των χρή-
σεων γης, καθώς και η χάραξη οικοδοµικών
γραµµών, µπο-
ρούν να γίνουν
µε αποφάσεις
του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
των περιφερειαρ-
χών, νοµαρχών
κλπ.
Η Ολοµέλεια

του ΣτΕ έκρινε µε
την υπ’ αριθµ.
3661/2005 από-
φασή της ότι η ε-
πίµαχη διάταξη
του νόµου
3044/2002 είναι
αντίθετη στο άρ-
θρο 43 παράγρα-
φος 2 του Συ-
ντάγµατος.
Η απόφαση

προκάλεσε τη
δυσαρέσκεια του
υπουργού ΠΕΧΩ-
∆Ε Γιώργου  Σου-
φλιά,  ο οποίος, αφού επισήµανε ότι δεν έχει α-
ναδροµική ισχύ, σχολίασε ότι ο συγκεκριµένος
νόµος ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Παραδέχθη-
κε, ωστόσο, ότι η απόφαση του ΣτΕ θα δηµιουρ-
γήσει πολλά προβλήµατα.
Σύµφωνα µε τον κ. Σουφλιά, ο φόρτος εργα-

σίας για το υπουργείο, αλλά και για το ΣτΕ, θα
αυξηθεί ιδιαίτερα, καθώς το µεν πρώτο θα πρέ-
πει να συγκεντρώνει τους φακέλους απ’ όλη την
Ελλάδα και να προτείνει την έκδοση Προεδρι-
κών ∆ιαταγµάτων, ενώ το δεύτερο θα επεξερ-
γάζεται τα σχέδια των Προεδρικών ∆ιαταγµά-
των. «Αποτέλεσµα θα είναι η καθυστέρηση
στην προώθηση πολεοδοµικών ρυθµίσεων και η

µεγάλη επιβράδυνση στην παροχή πολεοδοµη-
µένης γης για την ανέγερση νέων κατοικιών και
την εγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι προφανές
ότι, όσο καθυστερεί η έγκριση των πολεοδοµι-
κών ρυθµίσεων, τόσο δηµιουργούνται οι προϋ-
ποθέσεις για «νέες γενιές» αυθαιρέτων» εκτι-
µά ο υπουργός. Και κατέληξε: 

«Το ΥΠΕΧΩ∆Ε σέβεται την απόφαση του ΣτΕ.
Άλλωστε, δεν την κρίνω από νοµικής πλευράς,
αλλά ως αρµόδιος υπουργός οφείλω να αναφέ-
ρω τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει
στη λειτουργία των υπηρεσιών και, κατ’ επέκτα-

ση, στη ζωή του
πολίτη».
Εξάλλου, µε α-

πόφαση του Ε’
Τµήµατος του ΣτΕ,
έγινε δεκτή η ει-
σήγηση της συµ-
βούλου Επικρα-
τείας Αικατερίνης
Σακελλαροπού-
λου, µε την οποία
κρίνεται αντισυ-
νταγµατική η διά-
ταξη του άρθρου
13 του νόµου
3212/2003, που
µετέτρεψε τις πο-
λεοδοµικές χρή-
σεις κατά µήκος
της Λ. Βουλιαγµέ-
νης, στο ύψος του
∆ήµου Βούλας
Αττικής. Λόγω
της σπουδαιότη-

τας του ζητήµατος (αντισυνταγµατικότητα), η υ-
πόθεση παραπέµφθηκε για οριστική κρίση στην
Ολοµέλεια.
Κατά της διάταξης είχαν προσφύγει κάτοικοι

της Βούλας και ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση
του ∆ήµου να σφραγίσει έκθεση αυτοκινήτων,
που λειτουργεί σε πιλοτή πολυκατοικίας. Ο ∆ή-
µος επικαλέστηκε το γεγονός ότι έχει γίνει αλ-
λαγή της πολεοδοµικής χρήσης, µε βάση το νέο
νόµο που µετέτρεψε τις πολεοδοµικές χρήσεις
στα ακίνητα που βρίσκονται επί της Λ. Βουλιαγ-
µένης από αµιγούς κατοικίας σε γενικής κατοι-
κίας, άρα επιτρέπεται η ανέγερση καταστηµά-
των, γραφείων, κλπ.
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Το ΣτΕ…

Αναστολή…

66 πανεπιστηµιακοί…

…των έργων υδροδότησης της Κορίνθου από τη λί-
µνη Στυµφαλία, αποφάσισε το Ε’ Τµήµα του ΣτΕ (ως τις
7 ∆εκεµβρίου, οπότε προσδιορίστηκε δικάσιµος) µετά
την προσφυγή των δήµων Στυµφαλίας και Αλέας, που
υποστηρίζουν ότι:

- Θα µειωθεί η υδατική παροχή των πηγών της
∆ρίζας στη λίµνη Στυµφαλία, µε αποτέλεσµα την πτώ-
ση της στάθµης της λίµνης,

- θα πληγούν οι καλλιέργειες,
- θα πληγούν τα εισοδήµατα των αγροτικών οικο-

γενειών, µε αποτέλεσµα την εξέγερση των αγροτών,
- θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη το φυσικό και

ανθρωπογενές περιβάλλον και
- θα πληγεί η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής,

που προτείνεται για ένταξη στο προστατευτικό δίκτυο
«Νatura».
Από την πλευρά του, ο ∆ήµος Κορίνθου υποστηρί-

ζει ότι αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα µε την ποσό-
τητα και την ποιότητα του νερού, καθώς υδρεύεται α-
πό γεωτρήσεις που περιέχουν χλωριόντα νιτρικά και
νιτρώδη, τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα όρια.

…και άλλες προσωπικότητες (µεταξύ των οποί-
ων πολλοί µηχανικοί) υπέγραψαν επιστολή - αντί-
δραση στην πρόσφατη αποµάκρυνση της Μαργα-
ρίτας  Καραβασίλη από τη θέση της Γενικής Επι-
θεωρήτριας Περιβάλλοντος.

«Η πρόθεση της επιστολής αυτής δεν είναι η
υπεράσπιση- αχρείαστη είναι άλλωστε- της κας
Καραβασίλη, αλλά η υπογράµµιση της εµµονής
µας στη θεώρηση, ως πάγιων αναγκών και αξιών
στο δηµόσιο τοµέα, του ήθους και της ικανότη-
τας, ώστε οι λειτουργοί του, υπεύθυνα και χωρίς
κοµµατικές δεσµεύσεις και ανακόλουθες “πολιτι-
κές” επιλογές να παράγουν το αναγκαίο και συ-
χνά κατεπείγον έργο που απαιτούν ευαίσθητοι
τοµείς, όπως αυτοί του περιβάλλοντος» υπο-
γραµµίζουν, µεταξύ άλλων, οι υπογράφοντες.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ  


