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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Περίσκεψη…

Στην επιχωµάτωση…

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

Οικοδοµικός… 6,6 δισ. ευρώ…
…οργασµός και αύξηση 4,3% στον

αριθµό των αδειών, 10% στην επιφά-

νεια και 7,5% στον όγκο κατά το διά-

στηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2005

σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό

διάστηµα του 2004, σύµφωνα µε

στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υ-

πηρεσίας. 

Περιορισµένη, όπως πάντα, η δη-

µόσια οικοδοµική δραστηριότητα,

συµµετείχε στο σύνολο σε ποσοστό

2,6% (ως προς τον όγκο). 

Η αύξηση προέκυψε, κυρίως, στην

Αττική (11,7%), στη Θεσσαλία (7,1%) και

τη ∆υτική Ελλάδα (9%). Στην Κρήτη η

αύξηση των αδειών ήταν 7,2% αλλά

οι µεταβολές σε επιφάνεια και όγκο

είναι περιορισµένες. 

Τα στοιχεία αυτά ας διαβαστούν

σε συνδυασµό µε το «εύρηµα» από

την ανάλυση των δηλώσεων του Ε9,

σύµφωνα µε το οποίο οι Έλληνες έ-

χουν κατά µέσο όρο τρία ακίνητα

στην ιδιοκτησία τους, ενώ το 90,6%

των φτωχών Ελλήνων (60% χαµη-

λότερο εισόδηµα από το µέσο όρο

της χώρας) ζουν σε δικό τους σπίτι ! 

…επιβάλλεται στο ζήτηµα της α-

πελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρι-

κής ενέργειας, ιδίως αυτής που πα-

ράγεται από φυσικό αέριο. Τα όσα

συνέβησαν τις πρώτες ηµέρες, κυ-

ρίως, µε την αδυναµία της «Ενεργει-

ακή Θεσσαλονίκης» (θυγατρική της

«Ελληνικά Πετρέλαια») να ανταγω-

νιστεί σε τιµές τη ∆ΕΗ, το επιβάλ-

λουν, πολύ περισσότερο, όταν µε

την ανακοίνωσή της η ∆ΕΗ κατέστη-

σε γνωστό ότι «λειτούργησε στα

νόµιµα πλαίσια του ανταγωνισµού

και ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις

της ακόµα και υφιστάµενη οικονοµι-

κή ζηµία».

…που ήταν υψηλότερη (26,5 εκα-

τοστά αντί 15), αλλά και στην ποιότη-

τα της (εδαφικό υλικό βαρύτερο από

τη θηραϊκή γη που προβλεπόταν α-

πό τη µελέτη) αποδόθηκε, κατά κύ-

ριο λόγο,  από τους εµπειρογνώµο-

νες η κατάρρευση του στεγάστρου

στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρω-

τηρίου Θήρας. 

Τα συµπεράσµατα της επιτροπής

των εµπειρογνωµόνων ανακοινώθη-

καν κατά τη διάρκεια Συνέντευξης

Τύπου, παρουσία του υφυπουργού

Πολιτισµού Πέτρου  Τατούλη.  Οι απα-

ντήσεις που δόθηκαν από τους επι-

στήµονες του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου και

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου και εκ-

προσώπους του Τεχνικού Επιµελητη-

ρίου της Ελλάδας, αφορούν απόλυτα

το τεχνικό µέρος. Τα ίδια δηµοσιεύο-

νται στον ιστότοπο του ΥΠΠΟ και

βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδια-

φεροµένου.

Τόσο ο υφυπουργός, όσο και ο

πρόεδρος της Επιτροπής Εµπειρο-

γνωµόνων, καθηγητής Γιώργος  Πε-

νέλης  απέφυγαν οποιαδήποτε τοπο-

θέτηση στο θέµα των ευθυνών και

επιφυλάχθηκαν έως ότου η ∆ικαιο-

σύνη αποφασίσει. 

Ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Μα-

νώλης  ∆ρακάκης  τόνισε πως «όλα

τα στοιχεία των µελετών ήταν δια-

θέσιµα σε περιβάλλον απόλυτης

διαφάνειας» και επεσήµανε ότι στο

µέλλον «το ΤΕΕ θα συνεχίσει να ε-

λέγχει τις προδιαγραφές σε όλα τα

ειδικά έργα -όπως αυτό του Στεγά-

στρου- που ανήκουν στον ελληνικό

λαό».

Όσον αφορά στο έργο που εκτε-

λείται στη Σαντορίνη και στον αρ-

χαιολογικό χώρο των Τοιχογραφιών

της Θήρας, σύµφωνα µε την ηγεσία

του ΥΠΠΟ, οι εργασίες θα συνεχι-

στούν στο εξής κανονικά και το κα-

λοκαίρι του 2006 θα παραδοθεί στο

κοινό.

Όσον αφορά τις αστοχίες στα

έργα, την ανάγκη να διδαχτούµε α-

πό αυτές ώστε να µην επαναλαµβά-

νονται, το ΤΕΕ θα προχωρήσει σε

κείµενο, ηµερίδα και προτάσεις. Αυ-

τό συµφωνήθηκε µε την ειδική επι-

τροπή που είχε συστήσει για την α-

ναζήτηση των αιτιών πτώσης τµή-

µατος του στεγάστρου. Για να διαπι-

στωθεί ότι οι λόγοι των αστοχιών

συνήθως είναι διαφορετικοί, τα αίτια

όµως κοινά.

…ετησίως θα πρέπει να απορρο-

φώνται από το Γ΄ ΚΠΣ τα επόµενα

τρία χρόνια, προκειµένου να µην υ-

πάρξουν άλλες απώλειες πόρων,

υπογράµµισε σε πρόσφατη Συνέ-

ντευξη Τύπου ο υφυπουργός Οικο-

νοµίας Χρήστος  Φώλιας. Με άλλα

λόγια, θα πρέπει έως το 2008 η

Ελλάδα να έχει απορροφήσει 14

δισ. ευρώ, όταν από το 2000 έως

σήµερα έχουν απορροφηθεί 9 δισ.

ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις δεσµεύσεις

πόρων που προκύπτουν από τις

συµβολαιοποιήσεις έργων, ανακοί-

νωσε ότι ως το τέλος ∆εκεµβρίου

οι δεσµεύσεις είχαν φθάσει το

62%. Αυτό σηµαίνει ότι το υπόλοι-

πο 38% θα πρέπει να έχει συµβο-

λαιοποιηθεί ως το τέλος του 2006,

όπως ορίζουν οι σχετικοί κανονι-

σµοί της ΕΕ.

Υποστήριξε ότι τους τελευταί-

ους µήνες επιτεύχθηκε µεγάλη

πρόοδος ως προς την απορροφη-

τικότητα, αλλά και στα θέµατα ορ-

γάνωσης της διαχείρισης του «τρί-

του πακέτου», ενώ εξέφρασε την

ευχή να γίνει και το τελευταίο ευ-

ρώ επένδυση και όχι δαπάνη.

Από την πλευρά της αξιωµατι-

κής αντιπολίτευσης, πάντως, η Βά-

σω  Παπανδρέου  κάλεσε την κυ-

βέρνηση να οµολογήσει ότι η φαι-

νοµενική αύξηση της απορρόφη-

σης οφείλεται κυρίως στην εκ των

υστέρων µαζική ένταξη στο ΚΠΣ

έργων που υλοποιήθηκαν τα προη-

γούµενα χρόνια µε εθνικούς πό-

ρους. «Έτσι εξηγείται και το παρά-

δοξο γεγονός ότι, ενώ στο ΚΠΣ οι

δαπάνες το 2005 εµφανίζουν αύ-

ξηση έναντι του 2004, οι αντίστοι-

χες δαπάνες του Π∆Ε το 2005 εµ-

φανίζουν οριακή µείωση σε σχέση

µε το 2004. Η κυβέρνηση πέτυχε

αύξηση της απορρόφησης χωρίς

δαπάνες», είπε.



…της 8ης Ιανουαρίου, ευτυχώς χωρίς

µεγάλες συνέπειες, δυστυχώς ενεργο-

ποίησαν …ρήγµατα µεταξύ επιστηµόνων,

ως δεν θα έδει, που πήραν πανελλήνια

διάσταση εξαιτίας των αποσπασµατικών

και διόλου ενηµερωτικών (στην πλειοψη-

φία τους) συζητήσεων στα ΜΜΕ. 

Η …σεισµική ακολουθία θα πρέπει να

µας εµβάλει όλους σε περίσκεψη, πολύ

περισσότερο όταν µε συστηµατική και υ-

πεύθυνη δουλειά από πλήθος επιστηµό-

νων έχει καταδειχτεί (και στην πράξη) ότι

ο Εγκέλαδος µπορεί να αντιµετωπιστεί

ως προς τις συνέπειές του εάν οι µεσο-

πρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες προβλέ-

ψεις αξιοποιηθούν, όπως και µόνο πρέ-

πει, προς χάριν της ενίσχυσης της αντι-

σεισµικής πολιτικής και όχι προς χάριν

µιας (απολύτως βραχυπρόθεσµης) τάσης

εντυπωσιασµού. 

Το ΤΕΕ και ένα πλήθος τεχνικών, ερ-

γαζόµενοι συστηµατικά, έχουν καταλήξει

σε συγκεκριµένες και απολύτως τεκµη-

ριωµένες προτάσεις για την αντισεισµι-

κή θωράκιση της χώρας, τις οποίες έ-

χουν υποβάλει προς τους αρµοδίους, έ-

χουν αναλύσει στα µέλη του Κοινοβουλί-

ου και έχουν γνωστοποιήσει υπεύθυνα

προς την κοινή γνώµη.

…µειούµενο ως ποσοστό του ΑΕΠ

εµφανίζεται το Π∆Ε τα τελευταία χρό-

νια. Ο πίνακας που παραπλεύρως δη-

µοσιεύεται είναι επιβεβαιωτικός, ουδό-

λως αποκαλυπτικός για τον τεχνικό

κόσµο, που έτσι κι αλλιώς βιώνει από

…πρώτο χέρι τις συνέπειες αυτής της ε-

ξέλιξης. 

Για την ιστορία, να υπενθυµίσουµε ό-

τι το Π∆Ε για το 2006 έχει προσδιορι-

στεί στα 8,4 δισ. ευρώ, ελάχιστα αυξη-

µένο ως προς τους απόλυτους αριθ-

µούς σε σχέση µε το 2005, αλλά ως

ποσοστό επί του ΑΕΠ, να εξακολουθεί

µειούµενο. 

Αυτά και µόνο, για όσους γνωρίζουν

τα πράγµατα, αλλά ενίοτε χρειάζονται

και τους αριθµούς.

…της Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-

σης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πε-

ριβάλλοντος του Κοινοβουλίου της

Τσεχίας, επισκέφθηκε πρόσφατα τη

χώρα µας, αλλά και το ΤΕΕ, έπειτα από

πρωτοβουλία του προέδρου της Επι-

τροπής Προστασίας του Περιβάλλο-

ντος της Βουλής των Ελλήνων Αθανά-

σιου  Κατσιγιάννη.  

Κατά τη συνάντηση ο πρόεδρος του

ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος,  αναφέρθηκε

στις αρµοδιότητες και δραστηριότητες

του Επιµελητηρίου, τόνισε τη συµβολή

του ως τεχνικού συµβούλου της Πολι-

τείας, επισηµαίνοντας ότι συµµετέχει

σε 18 ∆ιεθνείς Οργανώσεις. Ωστόσο, ό-

πως είπε, δεν έχει καταφέρει να επιτύ-

χει το επιθυµητό επίπεδο συνεργασίας

µε τις οργανώσεις των χωρών που

πρόσφατα µπήκαν στην ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής

της τσέχικης αντιπροσωπείας και αντι-

πρόεδρος της Επιτροπής Frantisek

Βenes ,  αναφέρθηκε στις προσπάθειες

που γίνονται στη χώρα του για τη βελ-

τίωση του περιβάλλοντος. Η επικεφα-

λής της υποεπιτροπής Τοπικής Ανάπτυ-

ξης Ζ.  Ηornίková, επισήµανε, ωστόσο, ό-

τι στη χώρα της δεν έχει αποκαταστα-

θεί ακόµη στενή συνεργασία µεταξύ

των φορέων που ασχολούνται µε το

περιβάλλον και του τσεχικού Κοινο-

βουλίου, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα. 

Στη συνάντηση µετείχαν, επίσης, ο Α΄

αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Μαν.  ∆ρακάκης,

η πρέσβειρα της Τσεχίας Giana

Βulanova, ο αντιπρόεδρος της επιτρο-

πής περιβάλλοντος του Τσεχικού Κοι-

νοβουλίου Frantisek  Βenes και τα µέλη

Ζdenka  Ηornίková,  Ιva

S edivá,  Josef  Vίcha, η επιµελήτρια της

ΜΕΠΑΑ Χρ.Θεοχάρη και τα µέλη της Π.

Παντελάρας,  Α.  Στάµου και Π.  Ντζαµί-

λης.
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Σταθερά…

Αντιπροσωπεία…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Π∆Ε Μεταβολή % σε Ως %
Έτη Λοιποί Συγχρηµατο- Σύνολο σχέση µε του ΑΕΠ

Εθνικοί Πόροι δοτούµενο προηγούµενο έτος
1994 927 1.442 2.137 - 3,4
1995 1.469 1.553 3.022 27,6 3,3
1996 1.147 2.067 3.214 6,4 3,8
1997 1.602 3.167 4.769 48,4 3,7
1998 1.497 4.012 5.509 15,5 4,9
1999 1.863 4.740 6.603 19,9 5,9
2000 2.109 5.312 7.421 12,4 6,1
2001 2.590 5.252 7.842 5,7 6,0
2002 3.131 3.883 7.014 -10,6 5,0
2003 4.445 4.093 8.538 21,7 5,6
2004 4.850 4.750 9.381 12,4 5,8
2005 5.150 2.900 8.044 -16,1 4,6

Τα 6,9 R…


