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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Ακόµη και…

ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Οι ΗΠΑ... Τη διαµορφωµένη…
...εµµένουν στην άρνησή τους να αποδεχθούν

οποιαδήποτε πρωτοβουλία για νέο «βελτιωµέ-
νο» Πρωτόκολλο του Κιότο. Το δήλωσε απερί-
φραστα ο εκπρόσωπός τους, στη ∆ιάσκεψη για το
Περιβάλλον που έγινε πριν λίγες ηµέρες στον
Καναδά, ∆ρ Χάρλαν Γουάτσον.

«Οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε όλες τις συζητή-
σεις που γίνονται», δήλωσε στη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι η χώρα του έ-
χει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο, καθώς η εγχώ-
ρια εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα µειώθηκε
κατά 0,8% από τότε που ανέλαβε την προεδρία ο
Τζορτζ Ο. Μπους (!)
Η φωτογραφία, όµως, που δηµοσιεύουµε - και

έχει δοθεί στη δηµοσιότητα από τη ΝΑSΑ, δικός

της, άλλωστε, δορυφόρος έκανε τη λήψη - µαρτυ-
ρεί το ακριβώς αντίθετο, καθώς πλάι στα σύννε-
φα (κάτασπρα) εµφανώς διακρίνεται το «οµιχλώ-
δες σύστηµα» που καλύπτει τις ανατολικές ακτές
των ΗΠΑ και τον Καναδά, που δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από ...ατµοσφαιρική ρύπανση (κατά τη
ΝΑSΑ πάντα) !!!
Υπενθυµίζουµε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επικυρώ-

σει το Πρωτόκολλο του Κιότο µε το επιχείρηµα
ότι η προβλεπόµενη µείωση κατά 6% στις εκπο-
µπές των αερίων θα αποτελούσε τροχοπέδη στη
βιοµηχανική ανάπτυξη.
Πάντως οι άλλοι σύνεδροι στη ∆ιάσκεψη για

το Περιβάλλον απάντησαν στον κ. Γουάτσον µε
χαρακτηριστικό τρόπο: 

«Υπάρχουν αρκετές σηµαντικές απόψεις στο
πρόγραµµα, αλλά µόνο ένα πραγµατικό πρόβλη-
µα: Οι Ηνωµένες Πολιτείες.»... 

…τα τελευταία χρόνια κατάσταση επί της λεω-
φόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αµαρουσίου, θέ-
λει να ανατρέψει σήµερα το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας, που αποφάσισε την αναστο-
λή της Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την
οποία τροποποιήθηκαν οι χρήσεις γης
και οι όροι δόµησης των οικοπέδων.
Με την Απόφαση έγινε δεκτή η προ-

σφυγή τοπικών εξωραϊστικών συλλό-
γων και κατοίκων του Αµαρουσίου, που
υποστηρίζουν ότι οι όροι δόµησης τρο-
ποποιήθηκαν επί το δυσµενέστερο, κα-
θώς έως πρότινος στην περιοχή επι-
τρεπόταν µόνο η ανέγερση κατοικιών,
ενώ τώρα µπορούν να ανεγερθούν πο-
λυκαταστήµατα, κτίρια γραφείων κά. µε
συνέπεια να επέρχεται οικιστική επιβά-
ρυνση, επιδείνωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων και αλλοίωση της φυσιο-
γνωµίας της.
Ουσιαστικά, µε τη συγκεκριµένη Απόφαση, το

Τµήµα Αναστολών του ΣτΕ, επαναλαµβάνει την α-
πόφαση της Ολοµέλειας που έκρινε ότι οι πολε-
οδοµικές ρυθµίσεις πρέπει να γίνονται µε Προε-

δρικά ∆ιατάγµατα και όχι µε Υπουργικές Αποφά-
σεις. Το αντίθετο προβλεπόταν από το Ν.
3044/2002, κρίθηκε από την Ολοµέλεια αντισυ-

νταγµατικό µε πρόσφατη απόφασή του.
Μόνο που η αναστολή έρχεται µε µεγάλη χρο-

νική υστέρηση και για µια περιοχή στην οποία ή-
δη έχουν κτιστεί πολύ µεγάλα ακίνητα (γραφεία,
πολυκαταστήµατα κλπ.).

…«σε ξένο αχυρώνα», όπως διαβάσαµε, έκτι-
σαν τα τελευταία χρόνια στο Μαρούσι. Η περί-
πτωση, συγκεκριµένη και αποκαλυπτική. Αφορά
το τεράστιο για τα ελληνικά δεδοµένα εµπορικό
κέντρο «Τhe Μall», το οποίο κτίστηκε
σε οικόπεδο που ανήκει (ακόµη και
σήµερα) στον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας και ολοκληρώθηκε πριν λί-
γες ηµέρες ως …Ολυµπιακό έργο !
Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις τον

Ιούνιο (άρθρο 40 του Ν.3342/2005) ε-
πετράπη στον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ) η απευθείας εκποίη-
ση στην εταιρεία «∆ηµοτική Επιχείρη-
ση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
του ∆ήµου Αµαρουσίου ΑΕ», των ακι-
νήτων κυριότητάς του (!) τα οποία βρί-
σκονται Οικοδοµικό Τετράγωνο ένα
και έχουν ανεγερθεί επί οικοπέδου ι-
διοκτησίας του, αρχικής εκτάσεως
43.000 τµ. «κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 2 του ν.
2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) για την κατασκευή ΧΩΡΙ-
ΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, προκειµένου να εξυπηρε-

τηθούν οι ανάγκες φιλοξενίας των δηµοσιογρά-
φων που θα κάλυπταν τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες 2004» !!!
Και µ’ αυτή την υπόθεση απασχολείται το ΣτΕ,

αλλά …κατόπιν των φαντασµαγορικών εγκαινίων
του εντυπωσιακού, κατά τα άλλα, εµπορικού κέ-
ντρου.



...ο κόσµος ξέχασε» ήταν ο εξαιρετικά α-
πλός, πλην, όµως, τόσο εύγλωττος κεντρικός
τίτλος του λονδρέζικου «Τhe Ιndependent»,
που διάλεξε - εν µέσω σοβαρών πολιτικών α-
ντιπαραθέσεων, ακόµη και εντός του κυβερνό-
ντος κόµµατος -
να αναφερθεί
στους κινδύνους
που αντιµετωπί-
ζουν από την έ-
λευση του χει-
µώνα οι εκατο-
ντάδες χιλιάδες
σεισµοπαθείς
στο Πακιστάν και
το πακιστανικό
Κασµίρ.

«Όπου φτω-
χός και η µοίρα
του», θα προ-
σθέσουµε από
την πλευρά µας,
και η επιβεβαίωση, δυστυχώς, όλο και συχνό-
τερη, αποτυπωµένη σε έναν συνδυασµό έκ-
πληξης και απορίας στα µάτια των παιδιών. 
Επί του προκειµένου, στο Πακιστάν, όπου ο

πρόσφατος ισχυρός σεισµός προκάλεσε το
θάνατο περισσότερων από 80.000 ατόµων (τα
µισά από τα οποία
ήσαν παιδιά), βιώ-
νουν πλέον - σε ά-
θλιες και εξαιρετι-
κά δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες - την

αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Η συνδρο-
µή βοήθειας, ελάχιστη, προφανώς (και εµφα-
νώς) γιατί η αποκατάσταση της ζωής και των
παραγωγικών δοµών στη συγκεκριµένη περιο-

χή, ελάχιστα ή ουδόλως θα συµβάλλει στην
οικονοµία των αναπτυγµένων χωρών, όπως,

για παράδειγµα, συµβαί-
νει µε τις περιοχές που
χτύπησε το τσουνάµι στα
τέλη του προηγούµενου
χρόνου, πλήττοντας του-
ριστικές επιχειρήσεις,
κατά κανόνα, δυτικών
συµφερόντων.
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Όσοι διέβλεψαν...

Η οικονοµική συνδροµή… 

«Η τραγωδία που...

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

...ή θα διαβλέψουν διαβάζοντας τις θέσεις
του ΤΕΕ για τον ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδο-
µές ότι η συµβολή του παλιού και χαλκέντε-
ρου πολιτικού µηχανικού Γιάννη  Ψούνη  ήταν
πολύ σηµαντική, ορθώς διέβλεψαν.
Η εµπειρία του είναι εξαιρετικά πολύτιµη

σ’ αυτά τα θέµατα, αφού, άλλωστε (το γρά-
φουµε για τους νεότερους) ήταν αυτός που
εργάστηκε εντατικά (και πειστικά) για την κα-
θιέρωση των Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων
στη χώρα µας και είναι επόµενο να γνωρίζει
πως ένα σωστό µέτρο ευτελίστηκε για λό-
γους ...µικροπολιτικούς και πελατειακούς.

…των µελών, εκτός από τυπική υποχρέωση, εί-
ναι και προϋπόθεση για την εκπλήρωση του έρ-
γου ενός Οργανισµού όπως το ΤΕΕ. Η ώρα της
ετήσιας καταβολής τους, λοιπόν, ήρθε.
Το ύψος καθορίστηκε σύµφωνα µε το χρόνο

εγγραφής του µέλους και διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

Χρόνος  εγγραφής  Ετήσια  
στο  ΤΕΕ συνδροµή
1-5 έτη 20,00 ευρώ
6-15 έτη 55,00 ευρώ
>=16 έτη 65,00 ευρώ

Οι εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων πρέπει να
καταβάλουν επιπλέον 55,00 ευρώ ανά έτος, ενώ
όλες οι πληρωµές επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο
2,4%.
Για  να  αποφευχθούν  περιττές  ταλαιπωρίες

(διαδροµές,  ουρές  κλπ.)  και  να  εξυπηρετηθούν

καλύτερα  τα  µέλη  του,  το  ΤΕΕ  πρόβλεψε  εναλ-

λακτικούς  τρόπους  πληρωµής  των  συνδροµών,

οι  οποίοι  είναι  οι  εξής:

•Με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστη-

µα της Εµπορικής Τράπεζας (Αρ. Λογαριασµού

84657140) ή της Τράπεζας Αττικής (Αρ. Λογαρια-

σµού 83832797), µε την επίδειξη της επιστολής -

ειδοποίησης του ΤΕΕ. Μετά την κατάθεση θα

σταλεί στα µέλη, από το ΤΕΕ βεβαίωση ενηµερό-

τητας. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει µέσω

∆ιαδικτύου (web bankihg) πρέπει να αποστέλε-

ται στο Τµήµα Πληροφορικής στο Fax: 210-

3291.630 το αποδεικτικό της συναλλαγής.

• Με τη συµπλήρωση και αποστολή στο ΤΕΕ

ταχυδροµικά ή µε Fax (210-3291.661 ή 210-

3291.630) πάγιας δήλωσης για κράτηση των συν-

δροµών σας από κάρτα VΙSΑ. Η βεβαίωση ενη-

µερότητας θα σταλεί, επίσης, τις επόµενες, µετά
την κράτηση, εργάσιµες ηµέρες.

• Με µετρητά, στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ ή
σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τµήµα.
Σε όλα τα µέλη στάλθηκε ήδη επιστολή υπό-
µνησης, αλλά είναι προφανές ότι οι Υπηρε-
σίες του ΤΕΕ είναι πρόθυµες να απαντήσουν
σε κάθε ερώτηση ή διαφωνία σχετικά µε αυτό
το θέµα στα τηλέφωνα: 210-3291.661, 210-
3221.772 (τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες).


