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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ -  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ::  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ ΠΠ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΗΗΣΣ

Πολύ κακό…

Τα κυκλώµατα…

Οι εγκύκλιοι…

21 µήνες…

Σύσταση…
…για το τίποτα, αποδεικνύεται η ι-

στορία της επιβολής του ΦΠΑ στα α-
κίνητα, µε τον συγκεκριµένο τρόπο
που µεθοδεύθηκε και νοµοθετήθηκε. 
Για παράδειγµα: Με δεδοµένο ότι

το 70% των µεταβιβαζόµενων ακινή-
των αφορά «πρώτη κατοικία», που
απαλλάσσεται από την καταβολή
ΦΠΑ, ουσιαστικά καταργείται το κίνη-
τρο έκδοσης τιµολογίων (που αποτε-
λεί το βασικό στόχο της συγκεκριµέ-
νης φορολογίας). Όσο για το υπόλοι-
πο 30%, ο αγοραστής θα καταβάλει
(στην καλύτερη περίπτωση, που ο
πωλητής αφαιρεί από την τιµή ποσο-
στό επί των εκπιπτόµενων εισροών)
17% έναντι του 11% που κατέβαλε υπό
καθεστώς ΦΜΑ.

…που λυµαίνονται τους πλειστη-
ριασµούς ακινήτων -άλλο παρά-
δειγµα- την ίδια ώρα... επιδοτούνται,
καθώς από 1ης Ιανουαρίου, όσοι
στρέφονται προς αυτά για να απο-
κτήσουν κάποιο ακίνητο, δεν κατα-
βάλλουν φόρο µεταβίβασης 11%, αλ-
λά απλώς ένα τέλος συναλλαγής
που αντιστοιχεί µόλις στο 1% της α-
ντικειµενικής αξίας του ακινήτου!

…που ως βροχή εκδίδονται από
το υπουργείο Οικονοµίας αναφορι-
κά µε την εφαρµογή του νόµου για
τον ΦΠΑ -τρίτο παράδειγµα- αποδει-
κνύουν την αδυναµία του «νοµοθέ-
τη» να συλλάβει και, κυρίως, να υλο-
ποιήσει την ουσία και το νόηµα της
επιβολής αυτού του φόρου. ∆ηλαδή,
άγνοια της πραγµατικότητας.
Το ερώτηµα «αφού δεν ήξεραν,

γιατί δεν ρώταγαν;» απαντιέται ευ-
θέως: «Εδώ δεν διάβαζαν τις προ-
τάσεις-προειδοποιήσεις του ΤΕΕ...»
(που δικαιώνονται απολύτως). 
Κάτι, που γνωρίζει ο σηµερινός υ-

φυπουργός Οικονοµικών Αντώνης
Μπέζας, που τρέχει και δεν φτάνει,
µήπως και διορθώσει κάτι.

…από την ηµέρα που έληξαν οι
Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας α-
παιτήθηκαν για να ξεκολλήσουν α-
πό την ακινησία τους τα Ολυµπιακά
ακίνητα. Το ένα µετά το άλλο (η αρ-
χή έγινε µε το κλειστό γήπεδο του
Μπάντµιντον στο Γουδί και ακολού-
θησε µε το κλειστό γήπεδο Γαλα-
τσίου) άρχισαν να παραδίδονται
στους αναδόχους - επιχειρηµατίες
που θα τα εκµεταλλευτούν για τα ε-
πόµενα είκοσι (ίσως και περισσότε-
ρα) χρόνια. Περί αξιοποίησης, ας
µην µιλάµε…
Επειδή, όµως, η «προίκα» που δί-

νεται είναι και µεγάλης αξίας και (ε-

ξαιρετικά) προνοµιούχου (οικονοµι-
κά) θέσης, το ερώτηµα που µοιραία
και εντόνως τίθεται (και από εµάς,
αλλά και από πολλούς άλλους), εί-
ναι πώς διασφαλίζεται (έστω) το
στοιχειώδες κοινωνικό (και συνολι-
κό) συµφέρον, κοινώς το συµφέρον
του ιδιοκτήτη, αυτού που πλήρωσε
για την κατασκευή τους.
Ερώτηµα που επιβεβαιώνει, µε

τον (πλέον σαφή) τρόπο το παγίως
(και διαχρονικά) διακηρυσσόµενο α-
πό το ΤΕΕ: Λιγότερο κράτος, σηµαί-
νει καλύτερο κράτος.
Και ως προς το «λιγότερο», το

διαπιστώνουµε…

Σε 400…
…Ολυµπιακά Χωριά (για να µεί-

νουµε στο πνεύµα του ύπερθεν
σχολίου) αντιστοιχεί η δοµηµένη έ-
κταση που απέκτησε η Ελλάδα την
τελευταία δεκαετία σύµφωνα µε µε-
λέτη του Τοµέα Εφαρµογών Φυσι-
κής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που
βασίστηκε στη συγκριτική εξέταση
των βάσεων δεδοµένων CΟRΙΝΕ
(σ.σ. πρόκειται για γεωγραφική βάση
δεδοµένων για την κάλυψη και τις
χρήσεις γης στην Ευρώπη, που για
την Ελλάδα έχει φορέα υλοποίησης
το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µέσω του Οργανισµού
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσε-
ων Ελλάδας).
Σε αριθµούς: Προστέθηκαν το α-

νάγλυφο της χώρας 270 τ.χλµ. αστι-

κών περιοχών, από τα οποία τα 90
τ.χλµ. αναφέρονται σε αστικές κατα-
σκευές και 51 τ.χλµ. σε διάσπαρτη
δόµηση, 35 τ.χλµ. σε οδικούς άξονες,
73 τ.χλµ. σε βιοµηχανικές χρήσεις, 6
τ.χλµ. σε αθλητικές κατασκευές και
κατασκευές αναψυχής, ενώ άλλα 15
τ.χλµ. σε λιµένες ή αεροδρόµια!
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Πως έγι-

νε... τσιµέντο το 11,5% της ελληνικής
γης, όπως επισήµαναν ο αναπληρω-
τής καθηγητής Φυσικής Περιβάλλο-
ντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Κώστας  Καρτάλης, και οι ερευνή-
τριες Μαρίνα  Σταθοπούλου και Κα-
τερίνα  Κατσιαµπάνη, που επιµελή-
θηκαν τα στοιχεία της έρευνας.

…µε πολλές αναγνώσεις, απη-
ύθυνε προς την Ελλάδα ο Επί-
τροπος Ενέργειας της ΕΕ, Ανρίς
Πίλµπαγκς,  µιλώντας προς βου-
λευτές της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης που επισκέφθηκαν πρό-
σφατα τα γραφεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα µπορεί να αγορά-
σει αέριο από τη “Gazprom”, µέ-
σω του υποθαλάσσιου αγωγού
Βluestream που µεταφέρει ρωσι-
κό αέριο στην Τουρκία. Θα πρέ-
πει όµως να είναι και σίγουρη ό-
τι ο αγωγός δεν θα µείνει άδει-
ος, θα έχει διαθέσιµο αέριο και
πελάτες και δεν θα µπλοκάρει»
δήλωσε σιβυλλικά ο Λετονός Ε-
πίτροπος. Και πρόσθεσε ότι η
Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιή-
σει τις πηγές αερίου, όχι γιατί οι
Ρώσοι δεν είναι αξιόπιστοι προ-
µηθευτές - το αντίθετο, όπως εί-
πε - αλλά επειδή οι ανάγκες φυ-
σικού αερίου της ΕΕ αυξάνονται
συνεχώς και έχει µπει δυναµικά
στο παιχνίδι της κατανάλωσης η
Κίνα. 
Την ίδια ηµέρα έστειλε επι-

στολή στη ρωσική κυβέρνηση µε
την οποία την καλεί να ανοίξει
την ενεργειακή αγορά της στις
ευρωπαϊκές εταιρείες και διευ-
κρίνισε ότι η ΕΕ δεν κάνει δια-
κρίσεις κατά της «Gazprom»,
αλλά είναι υποχρεωµένη να λά-
βει υπόψη της τη µονοπωλιακή
θέση του οµίλου στις ρωσικές ε-
ξαγωγές αερίου. Σήµερα η εται-
ρεία ελέγχει το ένα τέταρτο της
τροφοδοσίας της Ευρώπης µε
φυσικό αέριο. 
Αφρµή για την επιστολή ήταν

η ένταση στις σχέσεις ΕΕ-
«Gazprom», που κλιµακώθηκε
µε την προσπάθεια του ρωσικού
κολοσσού να αγοράσει τη «Cen-
trica», τη µεγαλύτερη εταιρεία
διανοµής φυσικού αερίου στη
Βρετανία.
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Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη

Ο  φιλόδοξος  ελληνικός  στόχος  της  έρευνας  και  τεχνολογίας

Οι τίτλοι...
...µένουν (και δηµιουργούν τις ε-

ντυπώσεις), αλλά καλό είναι να δια-
βάζει ο αναγνώστης κάθε εντύπου
και κάτω από αυτούς. Το παράδειγ-
µα (από αθηναϊκή εφηµερίδα) χαρα-
κτηριστικά …αποδεικτικό.
Υπό τον τίτλο «Το ΣτΕ πάει στο

“ναι” για γραφεία στη Βούλα», δια-
βάζουµε:

«Εισήγηση υπέρ της αντισυνταγ-
µατικότητας του νόµου 3212/03, που
επιτρέπει τη λειτουργία γραφείων
και καταστηµάτων σε περιοχές της
Βούλας, και µάλιστα επί της λεωφό-
ρου Βουλιαγµένης, έγινε κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης στην Ολο-
µέλεια του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας. 
Σύµφωνα µε την παραπεµπτική

απόφαση του Ε’ Τµήµατος, που απο-
τελεί και εισήγηση ενώπιον της Ο-
λοµέλειας, ο επίµαχος νόµος αντι-
βαίνει στο άρθρο 24 του Συντάγµα-

τος, καθώς η πολεοδοµική ρύθµιση
έχει θεσπιστεί µε τυπικό νόµο, χω-
ρίς να προηγηθεί µελέτη των ανα-
γκών της πόλης για τη λειτουργικό-
τητά της. 
Στο σκεπτικό της απόφασης α-

ναφέρεται ακόµη ότι απαγορεύε-
ται η λήψη µέτρων που επιφέρουν
επιδείνωση των όρων διαβίωσης
και υποβάθµιση του φυσικού ή οι-
κιστικού περιβάλλοντος, ενώ η νό-
θευση της χρήσης τής αποκλειστι-
κής κατοικίας µε την προσθήκη
άλλων κατηγοριών χρήσεων γης,
όπως αυτή της γενικής κατοικίας
(γραφείων και καταστηµάτων), δεν
δικαιολογείται µόνον από τη γειτ-
νίαση προς περιοχές βεβαρηµέ-
νων χρήσεων ή προς µεγαλοαστι-
κούς άξονες».
Είναι προφανές (και έτσι συµβαί-

νει) άλλος να γράφει το κείµενο και
άλλος να... απονέµει τίτλο. 

...ραδιενεργοί», όπως και «Όχι
στα Πυρηνικά, θέλουµε να ζούµε ει-
ρηνικά» ήταν τα συνθήµατα που α-
κούστηκαν κατά τις εκδηλώσεις του
1ου ∆ιεθνούς Αντιπυρηνικού Φεστι-
βάλ Ρόδου και ιδίως κατά την πο-
ρεία από το Αρχαίο Στάδιο της Ρό-
δου (όπου διαβάστηκαν και µηνύµα-
τα του Νόαµ Τσόµσκυ και του ∆η-
µάρχου της Χιροσίµα) ως την Πλα-
τεία ∆ηµαρχείου.
Μια εβδοµάδα διήρκεσαν οι (απο-

λύτως επιτυχηµένες) εκδηλώσεις,

που διακρίθηκαν για την ευρηµατι-
κότητα και φαντασία, αλλά και για
το ουσιαστικό περιεχόµενό τους.
Στην οργάνωσή τους, όπως είναι

γνωστό, συµµετείχαν (οικονοµικά) η
ΚΕ∆ΚΕ, η ΕΝΑΕ, η Νοµαρχιακή
Αυτ/ση ∆ωδ/σου και η ΤΕ∆Κ
∆ωδ/σου και στήριξαν (µε τη δου-
λειά τους) το ΤΕΕ και το Περιφερει-
ακό Τµήµα ∆ωδεκανήσου, το Πανε-
πιστήµιο Αιγαίου, ο ∆ήµος Ροδίων,
οι οργανισµοί και υπηρεσίες του. 

«Ενεργοί, Όχι ...

...ύψους 4,5 εκατ. ευρώ απαιτού-
νται πλέον, για να καταταγεί µια
εργοληπτική εταιρεία στην 3η τά-
ξη του ΜΕΕΠ. Όσα, δηλαδή, απαι-
τούνταν κατά τη διαδικασία των
συγχωνεύσεων για να καταταγεί
µια επιχείρηση στην 6η τάξη.
Αυτό, µάλιστα, σε µια περίοδο

κατά την οποία ο τζίρος και το γε-
νικότερο επιχειρηµατικό αντικείµε-
νο των µικρών και µεσαίων εργο-
ληπτικών εταιρειών έχει µειωθεί
δραστικά τα τελευταία χρόνια, α-

φού έχουν µειωθεί τα µικρότερα
έργα, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
Αυτά υποστηρίζει η ΠΕΣΕ∆Ε σε

επιστολή της προς τον υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε, Γιώργο  Σουφλιά,  αναφε-
ρόµενη σε διάταξη - φραγµό εξέ-
λιξης των µικρών επιχειρήσεων
δηµοσίων έργων, που περιλαµβά-
νεται στο άρθρο 4 του σχεδίου νό-
µου «Τροποποιήσεις στη Νοµοθε-
σία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο
και άλλες διατάξεις». 

Κεφάλαια... 


