
…µεταφορά της κοινοτικής νο-
µοθεσίας σε ό,τι αφορά το φυσι-
κό αέριο και την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, που έστειλε προειδοποι-
ητικές επιστολές σε 17 από τα 25
κράτη - µέλη, µεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα.
Στην επιστολή υπογραµµίζεται

ότι «είναι ζωτικής σηµασίας ζή-
τηµα να γίνει σωστά η µεταφορά
των ευρωπαϊκών κειµένων στους
εθνικούς νόµους, ώστε να µπορέ-
σουν να λειτουργήσουν οι αγο-
ρές και να κατοχυρωθεί το πραγ-
µατικό άνοιγµα των αγορών για
όλους τους κατανα-
λωτές, την 1η Ιουλίου
2007».
Οι τιµές που εξακο-

λουθούν να υπάγο-
νται σε κανονιστικές
ρυθµίσεις, η απουσία
νοµικού διαχωρισµού
και η ανεπάρκεια του
διαχειριστικού διαχω-
ρισµού των φορέων
εκµετάλλευσης των
δικτύων µεταφοράς
και διανοµής ηλεκτρι-
σµού και αερίου για
την κατοχύρωση της
ανεξαρτησίας τους, η
µεροληπτική πρόσβα-
ση τρίτων στο δίκτυο και η ανε-
πάρκεια ως προς τη διαφάνεια
των τιµολογίων, η ελεύθερη επι-
λογή προµηθευτή, οι αρµοδιότη-
τες των ρυθµιστικών αρχών, ι-
δίως για τον καθορισµό των τι-
µολογίων πρόσβασης στα δίκτυα,
η προτιµησιακή πρόσβαση για ο-
ρισµένες προϋπάρχουσες συµβά-
σεις στον τοµέα του ηλεκτρισµού
ή του αερίου και η απουσία κοι-
νοποίησης των υποχρεώσεων
δηµόσιας υπηρεσίας και η ανε-
πάρκεια ένδειξης της προέλευ-
σης της ηλεκτροπαραγωγής, εί-
ναι τα προβλήµατα που διαπιστώ-

νει η ΕΕ σε ό,τι αφορά το φυσικό
αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.
Παράλληλα, σε επτά κράτη -

µέλη, µεταξύ αυτών και η Ελλάδα,
η Επιτροπή σκοπεύει να αποστεί-
λει άλλη προειδοποιητική επι-
στολή για τη µη συµµόρφωσή
τους προς την κοινοτική νοµοθε-
σία σχετικά µε την προώθηση
της ηλεκτροπαραγωγής από ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας. Η Κο-
µισιόν δίνει προθεσµία για τη λή-
ψη των αναγκαίων µέτρων δύο
µηνών. Τον Οκτώβριο του 2003
είχε λήξει η πρώτη προθεσµία.
Στόχος της Οδηγίας

2001/77/ΕΚ είναι να δοθεί ώθηση
στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιµες
πηγές. Η Οδηγία θέτει ως στόχο
η ηλεκτροπαραγωγή από ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας να φτά-
νει το 21% στη συνολική κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ευρώπη έως το 2010. Σήµερα η
παραγωγή αυτή ανέρχεται στο
14%. Η Οδηγία προβλέπει ακόµη
ότι τα κράτη - µέλη οφείλουν να
καθορίσουν εθνικούς στόχους
και να θεσπίσουν ενδεδειγµένα
µέτρα για την επίτευξη του ευρω-
παϊκού στόχου.
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Εσφαλµένη…

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ -  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ::  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ ΠΠ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΗΗΣΣ

Ο Θεοδόσης… 

Ο Ελαιώνας…

…είναι 30 χρόνων, απόφοιτος
του ΕΜΠ. Προσλήφθηκε πριν α-
πό τέσσερα χρόνια από µεγάλη
µελετητική εταιρεία. ∆εν µπήκε
στο µισθολόγιο, αλλά θεωρή-
θηκε «συνεργάτης». Έκοβε α-
ποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
«Τι να κάνω; Σχεδόν το σύνολο
των συµφοιτητών µου έβρισκε
δουλειά µε µπλοκάκι. Η κανονι-
κή πρόσληψη θεωρείται ξεπε-
ρασµένη. Έπαιρνα 800 ευρώ το
µήνα, αλλά είχα να πληρώνω
και ένα µέρος της ασφάλισης.
Όσο για το ωράριο; Ακαθόριστο

και για υπερωρίες ούτε λόγος.
Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες και την πτώση των κατα-
σκευών, µπήκε ζήτηµα απολύ-
σεων. Τότε εµφανίστηκε ο ερ-
γοδότης και µας είπε ότι δεν
µπορεί να διώξει υπαλλήλους
µεγάλης ηλικίας µε παιδιά και
ότι, δυστυχώς, πρέπει να φύ-
γουν µερικοί νέοι. Έπεσε και σε
µένα ο κλήρος. Βρέθηκα στο
δρόµο χωρίς αποζηµίωση, χω-
ρίς ταµείο ανεργίας. Τώρα γε-
λάω όταν ακούω για “συνεργά-
τες”. Μεγαλώνω και δεν έχω τί-
ποτα σταθερό».

(Από την Καθηµερινή,
25.3.2006)

Σηµείωση:  Η παροχή µισθω-
τής υπηρεσίας µε ∆ελτίο Παρο-
χής Υπηρεσίας ως µείζον πρό-
βληµα για τους εργαζοµένους
και κατά τη συζήτηση γύρω για
το ασφαλιστικό θέµα (βλέπε
Ε.∆. 2386). Νοµικά δεν ισχύουν
όσα υποστηρίζονται από την ε-
φηµερίδα. Το Τµήµα Επαγγελ-
µατικής Ανάπτυξης του ΤΕΕ έχει
κωδικοποιήσει τις σχετικές δια-
τάξεις και νοµολογία και όσοι
ενδιαφέρονται µπορούν να α-
πευθύνονται σ’ αυτό για κάθε
διευκρίνιση.

…διά πάσα περίπτωση, λοιπόν.
Εκεί ο «ναός» του Παναθηναϊκού
(κατά πώς συνηθίζουν να λένε µε-
ταξύ τους οι οπαδοί της οµάδας),
εκεί και το τζαµί των µουσουλµά-
νων που διαβιούν στην πρωτεύου-
σα (καθώς προτείνουν ορισµένοι
από το περιβάλλον του Αρχιεπι-
σκόπου). Εκεί και ό,τι άλλο, για το
οποίο ήθελε προκύψει έλλειψη
χώρου σε άλλο σηµείο της πόλης,
έτσι όπως το πάνε κάποιοι το θέ-
µα της ανάπλασης.

Μοιραία, σε κάποιους παλαιό-
τερους, έρχεται στη µνήµη το γε-
γονός ότι στον Ελαιώνα επί δε-
καετίες, βρισκόταν η «χαβούζα»
της Αθήνας…
∆εν λέµε να aµη βρεθεί (επιτέ-

λους) χώρος για να κτιστεί ένα
τζαµί ή να µην κτιστεί το γήπεδο
στην περιοχή. Αλλά µήπως επεί-
γει να γίνει ένα σχέδιο και µια
συνολική µελέτη για την περιοχή,
ώστε να µην πάει περίπατο η
διαφηµιζόµενη ανάπλαση; 



…επιχειρούν να αποκτήσουν
οι πεζοί και οι επιβάτες των
ΜΜΜ της πρωτεύουσας, προκει-
µένου να διεκδικήσουν το... µερί-
διο της πόλης που τους αναλο-
γεί. Η πρωτοβουλία ανήκει σε ο-
µάδα συγκοινωνιολόγων και άλ-
λων επιστηµόνων, που προχω-
ρούν στην ίδρυση ενός ∆ικτύου
για τη ∆ηµόσια Συγκοινωνία και
τη Βιώσιµη Κινητικότητα, υπό
τον τίτλο «Ο Επιβάτης» (Ένωση
για την Προώθηση, Ισχυροποίη-
ση, Βελτίωση, Αναβάθµιση της

Συγκοινωνίας).
«∆εν είµαστε εχθροί του αυ-

τοκινήτου. Είµαστε αντίθετοι
στην κατάληψη ζωτικού χώρου
της πόλης από το αυτοκίνητο.
∆εν υπάρχει σήµερα διαθέσιµη
επιφάνεια που να µην κατακλύ-
ζεται από ΙΧ» υπογράµµισε (ε-
φηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) ο εκ
των συγκοινωνιολόγων του «∆ι-
κτύου» Νάσος  Κόκκινος,  για να
προσθέσει: «Η βελτίωση της κι-
νητικότητας των πολιτών στην
πόλη είναι δείκτης ποιότητας
ζωής».
Περισσότερες πληροφορίες,

αλλά και εγγραφή νέων µελών
στο τηλέφωνο 210-33.16.516.

...των ορίων που έθετε η νοµο-
θεσία ακόµη και για τις παρεµβά-
σεις και έργα στο «όνοµα» των
Ολυµπιακών Αγώνων, έκρινε το
Συµβούλιο της Επικρατείας ότι
εκδόθηκε απόφαση του υφυπουρ-
γού ΠΕΧΩ∆Ε (11430/17-3-2003) µε
την οποία γινόταν τροποποίηση
του σχεδίου πόλης σε πέντε οικο-
δοµικά τετράγωνα του ιστορικού
κέντρου των Αθηνών (περικλείε-
ται από την Ιερά Οδό, Πειραιώς,
Βουτάδων και Τριπτοπολέµου), για
την κατασκευή πολιτιστικού συ-
γκροτήµατος µεγάλης κλίµακας
και την κατασκευή υπόγειου γκα-
ράζ (Γκάζι).
Με την υπ’ αριθµ. 860/2006 από-

φασή του το ΣτΕ ακύρωσε ως πα-

ράνοµη την απόφαση τονίζοντας
ότι τέτοιες τροποποιήσεις µπο-
ρούν να γίνουν µόνο µε Προεδρι-
κά ∆ιατάγµατα και όχι µε υπουργι-
κές αποφάσεις, ενώ έκρινε ότι η
αλλαγή ήταν αντίθετη και στις δια-
τάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεο-
δοµικής Νοµοθεσίας.
Το ΣτΕ, δεχόµενο την εισήγηση

της Παρέδρου Ολ.  Παπαδοπού-
λου,  µπήκε και στην ουσία του θέ-
µατος: οι νοµοθετικές ρυθµίσεις
για την προετοιµασία των Ολυ-
µπιακών Αγώνων δεν θα µπορού-
σαν ποτέ να υποκαταστήσουν την
πάγια νοµοθεσία για την έγκριση
- τροποποίηση σχεδίων πόλης.
Ζήτηµα που τέθηκε και µε το κύ-
ριο άρθρο του Ε.∆. (πριν τρία τεύ-
χη), µε αφορµή την συζητούµενη
αξιοποίηση των Ολυµπιακών ε-
γκαταστάσεων.

…του ετήσιου µισθολογικού κό-
στους του µέσου παραγωγικού εργα-
ζοµένου χωρίς παιδιά έφθασε το 2005
το άθροισµα των φόρων και των α-
σφαλιστικών εισφορών στη χώρα µας,
σύµφωνα µε έρευνα του ΟΟΣΑ.
Σε επίπεδο ΕΕ των «15», η µέση α-

ντίστοιχη επιβάρυνση είναι 42,1%, πο-
σοστό που διαµορφώνεται, ωστόσο, α-
πό τη σηµαντικά υψηλότερη φορολο-
γική επιβάρυνση (από 8,1% στην Πορ-

τογαλία έως και 30,2% στη ∆ανία, ένα-
ντι 4,3% στη χώρα µας) και όχι από τις
ασφαλιστικές εισφορές που ενώ στην
Ελλάδα φθάνουν συνολικά (εργοδοτι-
κές και εργατικές) στο 34,4%, στα πε-
ρισσότερα κράτη της ΕΕ είναι χαµηλό-
τερες, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εισφο-
ρές των εργαζοµένων (εξαίρεση η Γερ-
µανία και η Ολλανδία).
Το δεδοµένο, πάντως, είναι (και το

βιώνουν οι διπλωµατούχοι µηχανικοί)
ότι στη χώρα µας πληρώνουµε περισ-
σότερα για µικρότερες συντάξεις.

…κατά µέσο όρο 35,54% καταγρά-
φτηκε στους διαγωνισµούς δηµόσιων
έργων κατά τη διάρκεια του 2005,
σύµφωνα µε το Σύνδεσµο Ανωνύµων
Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), που συγκέ-
ντρωσε τα στοιχεία από 702 έργα µε
προϋπολογισµό άνω των 840 χιλιά-
δων ευρώ το καθένα. Υπήρξαν, µάλι-
στα, έργα στα οποία δόθηκε έκπτωση
ως 70%!
Η µεγαλύτερη έκπτωση σε έργο

του ΥΠΕΧΩ∆Ε έφτασε στο 64% και α-
φορά υδραυλικό έργο της Αττικής µε
προϋπολογισµό 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ
στο έργο της σήραγγας Γρόπας, προϋ-
πολογισµού 23 εκατ. ευρώ, δόθηκε
έκπτωση 42,59%. Για το δίκτυο ακα-
θάρτων στον Γέρακα, µε προϋπολογι-
σµό 3,2 εκατ. ευρώ, δόθηκε έκπτωση

68,13%, ενώ για τα έργα ύδρευσης του
Θριασίου, µε προϋπολογισµό 2,7 εκατ.
ευρώ, η έκπτωση ήταν 59%. Και τα δύο
αυτά έργα δηµοπρατήθηκαν από την
ΕΥ∆ΑΠ.
Οι κατά κανόνα µεγαλύτερες εκ-

πτώσεις, πάντως, ήσαν αυτές που δό-
θηκαν σε έργα της Αυτοδιοίκησης (και
των τριών βαθµών), όπου η αποστελέ-
χωση των τεχνικών υπηρεσιών τους
έχει φτάσει σε... επικίνδυνα όρια. Το
ρεκόρ (70%), ωστόσο, πέτυχε ένα
στρατιωτικό έργο: η διαχείριση λυµά-
των στη ναυτική βάση της Αµφιάλης.
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, πάντως, υποστηρίζει

ότι οι εκπτώσεις, κατά µέσο όρο, τεί-
νουν να ισορροπήσουν σε χαµηλότε-
ρα επίπεδα. Γεγονός που διαφαίνεται
και από τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, έστω
και αν η απόκλιση µεταξύ των δύο ε-
κτιµήσεων είναι της τάξης του 10%.
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Καθ’ υπέρβασιν...

Φωνή…

Στο 38,8%...

Αθανάσιος Ευθυµιάδης

Έκπτωση…


