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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

∆ύο…

Έκρηξη…

Με υστέρηση…

Υποκλέπτεται…

«Λουκέτο»…
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…σε περίπου 300 εργοληπτικές
επιχειρήσεις κατέγραψε ο Σύνδε-
σµος Πτυχιούχων Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων Θεσσαλονίκης -
Κεντρικής Μακεδονίας στη διάρ-
κεια του 2005. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία που δόθηκαν στη δηµο-
σιότητα οι 1.017 ενεργοί επιχειρή-
σεις - µέλη του το 2003, µειώθηκαν
σε 906 το 2004 και σε 607 το 2005.
Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, περί-
που 3.000 θέσεις εργασίας προ-
στέθηκαν στις ήδη χαµένες 10-
15.000 θέσεις στη συγκεκριµένη
περιοχή από τους Ολυµπιακούς Α-
γώνες και µετά. Τα… µετα-Ολυµπια-
κά θλιβερά ρεκόρ δεν περιορίζο-
νται σ’ αυτά τα στοιχεία.
Κατά τους εκπροσώπους του

συνδέσµου οι επιχειρήσεις που
εµµένουν στα δηµόσια έργα εµ-
φανίζουν µείωση κατά 50% των
κερδών τους, ενώ στο ίδιο ποσο-
στό έχουν συρρικνωθεί και οι νέες
εγγυητικές επιστολές που απαι-
τούνται για την ανάληψη ενός νέ-
ου έργου. Που σηµαίνει ότι η συρ-
ρίκνωση του κλάδου θα συνεχιστεί
και στο αµέσως επόµενο διάστη-
µα.
Προοπτική που στρέφει πολλές

τεχνικές εταιρείες της Βόρειας Ελ-
λάδας προς τα ιδιωτικά έργα, µια
στροφή, ωστόσο, που απαιτεί (προ-
κειµένου να αποφευχθούν συνθή-
κες αθέµιτου ανταγωνισµού) την
άµεση καθιέρωση του Μητρώου
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.

…η λογική µας µε τα όσα λέγο-
νται και γράφονται γι’ αυτή την ιστο-
ρία των υποκλοπών των τηλεφωνι-
κών συνοµιλιών µας από δίκτυο της
κινητής τηλεφωνίας. Εκπλησσόµα-
στε µε τα όσα …µαθαίνουµε -και πα-
σχίζουµε να ξεχάσουµε- κι αυτά που
γνωρίζαµε ή υπαγορεύει η κοινή
λογική.
Αδιαφορήσαµε (η πλειοψηφία) ό-

ταν ανακοίνωναν την υπογραφή
συµφωνιών για τη χρησιµοποίηση
των υποκλοπών (δήθεν) ως µέσο
καταπολέµησης της τροµοκρατίας,
τροµάξαµε όταν οι συµφωνίες έγι-
ναν πράξη, αναζητούµε το ποιος και

γιατί (ορθώς), αλλά µας διαφεύγει
ότι αξιοποιείται η εξέλιξη της τε-
χνολογίας για περιορισµό στοιχει-
ωδών ελευθεριών µας, µε την έ-
γκριση ή ανοχή µας (η ουσία). Ας
συνειδητοποιήσουµε ότι δεν υπάρ-
χουν καλές και κακές παρακολου-

…στην οικοδοµική δραστηριότητα
προκύπτει από τα στατιστικά στοι-
χεία του Νοεµβρίου. Συγκεκριµένα,
καταγράφηκε αύξηση 32,4% στον α-
ριθµό αδειών, 55,1% στην επιφάνεια
και 53,2% στον όγκο. Επί της ουσίας,
η στατιστική επιβεβαιώνει το φαινό-
µενο που βιώσαµε όλοι στο τέλος
του προηγούµενου χρόνου, µε την α-
θρόα κατάθεση αιτήσεων για έκδο-
ση οικοδοµικών αδειών υπό το κρά-
τος της διπλής… φοβίας της επιβο-

λής του ΦΠΑ στις νεόδµητες οικοδο-
µές και της αύξησης των αντικειµενι-
κών αξιών.
Εκείνο που προκύπτει από τα

στοιχεία -και οφείλουµε να το επιση-
µάνουµε- είναι ότι οι άδειες που εκ-
δόθηκαν αναφέρονται σε εντυπω-
σιακά µεγαλύτερες οικοδοµές, άρα
οι επισπεύδοντες (κατά κανόνα) ή-
σαν επιχειρηµατίες και όχι πολίτες
που ήθελαν να αντιµετωπίσουν το
ζήτηµα της αυτοστέγασης.  

…κοινοπραξίες συνεχίζουν να
διεκδικούν το έργο της υποθαλάσ-
σιας αρτηρίας (σήραγγας) Θεσσα-
λονίκης, µετά τις πέντε αποφάσεις
ασφαλιστικών µέτρων που εξέδω-
σε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού
µένουν οι όµιλοι των εταιρειών
«Θερµαϊκή Οδός» και «Σήραγγα
Θερµαϊκού». Αντίθετα, εκτός διαγω-
νισµού τίθενται οι όµιλοι των εται-
ρειών «Τrans Ρort Τhessaloniki» και
«Βouyues ΤΡ-ΑSF-ΑΛΤΕ-Volker
Stevin». Υπενθυµίζουµε ότι κατά το
πρώτο στάδιο του διαγωνισµού έ-

χει βγει εκτός και ο όµιλος «Ποσει-
δών».
Το ΣτΕ, από τις προσφυγές οµί-

λων εταιρειών που συµµετείχαν
στην πρώτη φάση του διαγωνισµού,
άλλες απέρριψε και άλλες έκανε δε-
κτές (κατά περίπτωση), µε αποτέλε-
σµα να επέλθουν ανακατατάξεις
στον πίνακα των εταιρειών που θα
συµµετάσχουν στο δεύτερο στάδιο
του διαγωνισµού. Απέρριψε και την
παρέµβαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που ζη-
τούσε να απορριφθούν οι αιτήσεις
των εταιρειών για λόγους δηµόσιου
συµφέροντος.

…έρχονται στα λόγια µας και εκεί-
νοι που δεν έδωσαν ιδιαίτερη σηµα-
σία στα όσα ανακοίνωσε το ΤΕΕ ανα-
φορικά µε την επιβολή του ΦΠΑ και
στις περιπτώσεις της πρώτης κατοι-
κίας.

«Ασύµφορη θα αποδειχτεί σύντο-
µα η αγορά νεόδµητου διαµερίσµα-
τος για πρώτη κατοικία κι αυτό γιατί
στο τίµηµα της αγοράς θα συµπερι-
λαµβάνεται και ο ΦΠΑ των ενδιάµε-
σων εργασιών, ενώ υποτίθεται ότι ο
νόµος απαλλάσσει την πρώτη κατοι-
κία από τον ΦΠΑ.
Ασύµφορη, όµως, θα είναι και για

τον κατασκευαστή νεόδµητων διαµε-
ρισµάτων, δηλαδή διαµερισµάτων
που ανεγείρονται µε άδεια που εκ-

δόθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2006
λόγω των πολύπλοκων γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών που πρέπει να α-
κολουθήσει για τη λογιστική τακτο-
ποίηση της πώλησης.
Οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές

διαδικασίες, στις οποίες θα µπλέ-
ξουν οι κατασκευαστικές επιχειρή-
σεις, αλλά και η “απάτη” µε την α-
παλλαγή της πρώτης κατοικίας, που
είχαν επισηµανθεί κατά τη συζήτηση
του νόµου για τον ΦΠΑ στις οικοδο-
µές, αποτυπώνονται και στην ερµη-
νευτική εγκύκλιο για την εφαρµογή
του νόµου που πρόκειται να εκδώσει
έως το τέλος του µήνα το υπουργείο
Οικονοµικών» διαβάσαµε στo Ε-
ΘΝΟΣ.



Το 1/3…
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Ανάπλαση…

∆ιατηρητέο…
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…του ελληνικού εδάφους (35%) α-

πειλείται από το φαινόµενο της ερη-

µοποίησης. Ήδη, ποσοστό 8% των

πάλαι ποτέ γόνιµων εδαφών δεν πα-

ράγει και συνεχίζει να καλλιεργείται

µόνο και µόνο για να εισπράττουν οι

γεωργοί τις επιδοτήσεις!

Τα εξαιρετικά ανησυχητικά αυτά

στοιχεία αναφέρθηκαν από τον κα-

θηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστη-

µίου Αθηνών Κωνσταντίνο  Κοσµά

σε Ηµερίδα της Ελληνικής Εδαφο-

λογικής Εταιρείας, προσθέτοντας

ότι στις περιοχές υψηλού κινδύνου

ανήκουν, µεγάλο τµήµα της Στερε-

άς Ελλάδας, το µεγαλύτερο τµήµα

της Πελοποννήσου, η ορεινή ζώνη

των Ιονίων Νήσων, τα νησιά του Αι-

γαίου, η Εύβοια, η Ανατολική και Κε-

ντρική Κρήτη, καθώς και τµήµατα

της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και

της Θράκης.

…των αγωγών ενέργειας θέλουν
την Ελλάδα (κατά βάση) οι Ρώσοι,
σύµφωνα µε όσα κατέθεσε στις
πρόσφατες συνοµιλίες του µε την
πολιτική ηγεσία (και όχι µόνο) ο
Πρόεδρος της Gazprom Αλεξέι  Μί-
λερ.  «Συζητήσαµε -είπε ο ίδιος
στους δηµοσιογράφους- για το εν-
δεχόµενο η Ελλάδα να γίνει και µια
χώρα τράνζιτ. Συζητήσαµε επίσης
και το έργο Μπουργκάς - Αλεξαν-
δρούπολης». 
Πριν έρθει στην Αθήνα επισκέ-

φθηκε την Άγκυρα και από ανακοί-
νωση της εταιρείας του έγινε γνω-
στό ότι βρίσκεται σε διαπραγµάτευ-
ση µε την Τουρκία για τη µεταφορά
φυσικού αερίου προς την Ιταλία, την
Ελλάδα, το Ισραήλ και άλλες χώρες
της Μέσης Ανατολής, µέσω του υ-

ποθαλάσσιου αγωγού «Μπλου

Στριµ», αγωγός που σήµερα εξυπη-

ρετεί αποκλειστικά την Τουρκία. Κα-

τά την ίδια ανακοίνωση αναζητείται

από την εταιρεία τρόπος εξυπηρέ-

τησης των ευρωπαϊκών χωρών µε

παράκαµψη της Ουκρανίας.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για

ζήτηµα γεωπολιτικής (κατά βάση)

και δευτερευόντως ενεργειακής πο-

λιτικής. Και από αυτή τη σκοπιά θα

πρέπει να εξεταστεί η ιστορία αυτή.

∆εν είναι τυχαίο που ο υπουργός

Ανάπτυξης ∆ηµήτρης  Σιούφας,  µετά

τις συνοµιλίες που είχε, έβαλε

ως…συνοµιλητή στην ιστορία και το

υπουργείο Εξωτερικών: «Η συνά-

ντηση εξελίχθηκε ιδιαίτερα θετικά

και ελπίζω ότι το επόµενο διάστηµα

οι αντιπροσωπείες των δύο πλευ-

ρών, της Gazprom, της ∆ΕΠΑ και

του υπουργείου Ανάπτυξης, σε συ-

νεργασία µε το υπουργείο Εξωτερι-
κών, θα δροµολογήσουν σε λεπτο-
µέρειες όλα τα θέµατα τα οποία συ-
ζητήσαµε» είπε.
Τρεις ηµέρες µετά, ήρθε στην Α-

θήνα και ο υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας.
Συµπέρασµα: Όλα τριγύρω αλλά-

ζουνε και τα ίδια… δεν θα µείνουν.
Θα επανέλθουµε.

…του Βοτανικού, δροµολογήθηκε

µετά τη συνάντηση της δηµάρχου

Αθηναίων Ντόρας  Μπακογιάννη µε

τον υπουργό Οικονοµίας Γιώργο

Αλογοσκούφη. Η ανάπλαση της πε-

ριοχής θα γίνει µε δαπάνες του Γ΄

και ∆΄ ΚΠΣ ανακοίνωσαν από κοι-

νού, προϋπολογίζοντας τις συνολι-

κές δαπάνες σε περίπου 128 εκα-

τοµµύρια ευρώ, στις οποίες συµπε-

ριλαµβάνονται και ορισµένα έργα

στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ανάπλαση εξαιτίας του πρασίνου

(Παναθηναϊκός) και όχι για χάρη

του πρασίνου (περιβάλλον), όπως

πολλές φορές έχουν επισηµάνει

φορείς και µεµονωµένοι αρχιτέκτο-

νες - πολεοδόµοι, που ζητούν (δι-

καιολογηµένα) και ανάπλαση των ι-

δεών…

…µνηµείο αρχιτεκτονικής κηρύχθη-
κε ο Ανατολικός Αεροσταθµός του α-
εροδροµίου του Ελληνικού µε από-
φαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεω-
τέρων Μνηµείων. Ιστορική απόφαση,
δεδοµένου ότι είναι το πρώτο αερο-
δρόµιο της χώρας που χαρακτηρίζε-
ται διατηρητέο. Επί της ουσίας το
Συµβούλιο επικύρωσε τη δροµολογη-
µένη, στην πράξη, χρήση του κτιρίου
ως χώρου εκθέσεων και άλλων συ-
ναφών εκδηλώσεων, δεσµεύοντας
-κατά ένα µέρος- τις αποφάσεις της
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα».
Πρόκειται για κτίριο που κατα-

σκευάστηκε στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’60 µε βάση µελέτη του Φιν-
λανδού αρχιτέκτονα Εερο Σάαρινεν
(1910-1961), µιας από τις σηµαντικότε-
ρες µορφές της διεθνούς αρχιτεκτο-
νικής στη µεταπολεµική Αµερική. 
Βεβαίως τώρα θα πρέπει το κτίριο

να… καθαριστεί από τα πάσης φύσης
αυθαίρετα που προσκολλήθηκαν κατά
καιρούς σ’ αυτό, µε την αιτιολογία ότι
δεν επαρκούσε για την εξυπηρέτηση
του κοινού και των αεροπορικών εται-
ρειών. ∆ιότι διατηρητέο και αυθαιρε-
σία δεν… συζούν.

Αγωγό…


