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…από την ηµεροµηνία καταχώρισης
της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο
«κοστολογίου οικοδοµής» και πάντως
όχι πέραν της πενταετίας από την ηµε-
ροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδει-
ας, θα πρέπει να υποβάλλεται από τους
κατασκευαστές προς τις ∆ΟΥ το ειδικό
έντυπο για το απολογιστικό κόστος οι-
κοδοµής. 
Όπως ορίζει η απόφαση του υφυπουρ-

γού Οικονοµικών Αντώνη Μπέζα, η κατα-
νοµή του απολογιστικού κόστους οικο-
δοµής στις επιµέρους ιδιοκτησίες θα γί-
νεται σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ι-
διοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου. 
Υπενθυµίζεται πως το ειδικό έντυπο

θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και η υ-
ποχρέωση υποβολής του κρίθηκε ανα-
γκαία από το υπουργείο λόγω:

• της ανάγκης ορθολογικού προσδιο-
ρισµού του κόστους των νεόδµητων οι-
κοδοµών µετά την εισαγωγή του ΦΠΑ
και

• των ιδιαιτεροτήτων για τη διαµόρ-
φωση του κόστους, που παρουσιάζει η
κάθε οικοδοµή σε ό,τι αφορά τη χρήση,
το µέγεθος, τη µορφή και την περιοχή α-
νέγερσής της.

4

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ -  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ::  ΓΓ..  ΠΠ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΗΗΣΣ

Εντός 30 ηµερών…

…πάνω από τα µισά της Πάτρας, εί-
ναι δυνατόν να τροφοδοτήσει µε ρεύµα
το αιολικό πάρκο του Παναχαϊκού ό-
ρους, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα
και οι ανεµογεννήτριές του έχουν συ-
νολική ισχύ 35 ΜW. 
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

εκτός από τα περιβαλλοντικά, έχουν
και σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, κα-
θώς αποτελούν βασικό εργαλείο
στην προσπάθεια απεξάρτησης από
το πετρέλαιο, είπε ο υπουργός Ανά-
πτυξης ∆ηµήτρης  Σιούφας.  
∆εν υπάρχει αµφιβολία, αλλά πιο

γοργά, όταν διαβάζουµε ότι…

25.000
νοικοκυριά…

…νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Στέλιος
∆ιαµαντίδης,  Πρόεδρος του απερχόµε-
νου ∆Σ του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων -
Μηχανολόγων (σ.σ. δεν έχει γίνει ακό-
µη η συγκρότηση του νέου ∆Σ), αλλά
και Πρόεδρος
της «Ασπροφώς
ΑΕ». Γεννηµένος
το 1955 είναι πτυ-
χιούχος της Σχο-
λής Ηλεκτρολό-
γων - Μηχανολό-
γων του Πανεπι-
στηµίου Πατρών. Κατά την ψηφοφορία
µεταξύ των µελών του ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε
ήταν ο µοναδικός υποψήφιος (ο Γιάννης
Φούρκας απέσυρε πριν την υποψηφιό-
τητά του) και έλαβε 8 ψήφους, ενώ βρέ-
θηκαν και 4 λευκά ψηφοδέλτια.

Στο ΤΣΜΕ∆Ε…
…προσδιορίζεται η συνολική

αύξηση της κατανάλωσης ε-
νέργειας στη χώρα µας από
το 1995 έως το 2004, σύµφωνα
µε όσα αναφέρθηκαν κατά την
πρώτη συνεδρίαση του νεοσύ-
στατου Συµβουλίου Εθνικής Ε-
νεργειακής Πολιτικής. 
Η κατανάλωση του οικιακού,

εµπορικού και αγροτικού το-
µέα, καθώς και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, παρουσιάζει
αύξηση κατά 56% το 2004, σε
σχέση µε το 1995. Στον τοµέα
των µεταφορών η αύξηση φθά-
νει το 24%, ενώ στη βιοµηχα-
νία παρατηρείται ελαφρά µεί-
ωση της κατανάλωσης κατά
1,6%. Στη βιοµηχανία, η τελική
κατανάλωση ήταν 4.047 τόνοι ι-

σοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ) το
2004, έναντι 4.113 ΤΙΠ το 1995.
Τα στοιχεία αυτά, σε συν-

δυασµό µε το γεγονός ότι η ε-
ξάρτηση του ενεργειακού ισο-
ζυγίου της χώρας από το πε-
τρέλαιο παραµένει σε ιδιαίτε-
ρα υψηλά επίπεδα (στο 57% -
το φυσικό αέριο που προστέ-
θηκε στο «ενεργειακό µείγ-
µα», κερδίζει µερίδιο από τον
εγχώριο λιγνίτη), καθιστούν α-
ναγκαίο τον εξορθολογισµό
του ενεργειακού ισοζυγίου στη
βάση ενός µακροχρόνιου σχε-
διασµού και ακριβώς αυτόν κα-
λείται να καταρτίσει το Συµ-
βούλιο Εθνικής Ενεργειακής
Πολιτικής. 

Σε 27%...Ηµέρες 
Πολιτισµού…

…τιτλοφορείται η «πολυ-εκδήλωση»
που θα οργανώσει εντός του φθινοπώ-
ρου το ΤΕΕ (σ.σ. διάβαζε αναλυτικά στο
Ε.∆. της 7ης Αυγούστου).
Στόχος είναι η προβολή και υποστή-

ριξη των Μηχανικών στις πολιτιστικές
τους δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυ-
τής της εκδήλωσης καλούνται οι Μηχα-
νικοί, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν
καλλιτεχνική δραστηριότητα στους το-
µείς των εικαστικών και της φωτογρα-
φίας, του κινηµατογράφου, αλλά και
των θεατρικών δρώµενων, να δηλώ-
σουν συµµετοχή (Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 210-3291.305-6, Ξένια Ζώη και Λίνα
Μήτσα ή Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
zoixen@central.tee.gr,
lmitsa@central.tee.gr).
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…ακόµη απέσπασε ο συνεργάτης
µας γελοιογράφος, µε το σκίτσο που
δηµοσιεύουµε παραπλεύρως. Αυτή τη
φορά από το ∆ιεθνές Φεστιβάλ (και
∆ιαγωνισµό) Γελοιογραφίας του
ΚΝΟΚΚΕ- ΗΕΙSΤ, στο Βέλγιο , που θε-
ωρείται το πλέον ιστορικό και ίσως
το…σοβαρότερο στο είδος του. 
Εφέτος, η επιλογή του θέµατος ή-

ταν ελεύθερη, οι ελληνικές συµµετο-
χές αρκετές ανάµεσα στις χιλιάδες
άλλες απ’ όλο τον κόσµο, αλλά για
την έκθεση που οργανώθηκε επελέ-
γησαν τα έργα µόνο τριών Ελλήνων
γελοιογράφων. Όσο για το εξαιρετικά
εκλεκτικό άλµπουµ που εκδόθηκε (µε
περίπου 130 σκίτσα) µε αφορµή την
έκθεση, την Ελλάδα εκπροσωπεί η
σηµερινή µας γελοιογραφία.
Για να ξέρετε τι σας προσφέρουµε!

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…και η κλιµατική αλλαγή, διχάζει
και τη G8, όπως έγινε φανερό στην
πρόσφατη σύνοδό της στην Αγία Πε-
τρούπολη.

«Αναγνωρίζουµε ότι τα µέλη της
G8 ακολουθούν διαφορετικούς δρό-
µους προκειµένου να επιτύχουν ε-
νεργειακή ασφάλεια και τους στό-
χους για την προστασία του κλίµα-
τος. Όσοι από εµάς εξετάζουν σχέ-
δια για τη χρήση ή την ανάπτυξη α-
κίνδυνης και ασφαλούς πυρηνικής ε-
νέργειας, θεωρούν ότι η ανάπτυξή
της θα συµβάλει στην παγκόσµια ε-
νεργειακή ασφάλεια, µειώνοντας
παράλληλα την ατµοσφαιρική ρύ-
πανση σε αντιστοιχία µε τις προκλή-
σεις των κλιµατικών αλλαγών» ανα-
φέρεται στο ανακοινωθέν.
Για µια ακόµη φορά το Πρωτόκολ-

λο του Κιότο παρέµεινε το «αγκά-
θι» και είναι χαρακτηριστικό ότι στο
ανακοινωθέν καταγράφηκε ότι «ό-
σοι από εµάς είµαστε αφοσιωµένοι
στην επιτυχία του, τονίσαµε τη ση-
µασία να παραµείνουµε δεσµευµένοι
σε αυτό». Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόε-
δρος Ζακ  Σιράκ,  αναφερόµενος στη

συνεχιζόµενη άρνηση των Η-
νωµένων Πολιτειών να το υπογρά-
ψουν, µίλησε µε αιχµηρό ύφος, τονί-
ζοντας ότι «δεν µπορούµε να µιλά-
µε για ενεργειακή ασφάλεια όσο
δεν υπάρχει πρόοδος στο θέµα της
κλιµατικής αλλαγής. Η ανθρωπότητα
χορεύει στο χείλος ενός ηφαιστεί-
ου» είπε. 

Η πυρηνική ενέργεια…
…ο νοµπελίστας κλιµατολόγος

Πόλ  Κρούτσεν  (Νόµπελ Χηµείας το
1995), προκάλεσε αίσθηση µε την
πρόταση να βοµβαρδιστεί η ατµό-
σφαιρα µε θείο για να καταπολεµη-
θεί η παγκόσµια θέρµανση! 
Όταν η διεθνής κοινότητα προ-

σπαθεί να περιορίσει την εκποµπή
θειούχων ρύπων, οι οποίοι δροσί-
ζουν µεν τη Γη και δηµιουργούν ε-
ντυπωσιακά ηλιοβασιλέµατα, προκα-
λούν όµως όξινη βροχή και ξασπρί-
ζουν τον ουρανό. 

«Θα έχω φίλους, θα έχω ε-
χθρούς» σχολίασε πρόσφατα στο
Νature.com αναφερόµενος στην πρό-

τασή του που δηµοσιεύθηκε στο
«Climate Change», µε την οποία
προτρέπει να µιµηθούµε τα… ηφαί-
στεια. Η έκρηξη του όρους Πινατού-
µπο το 1991, αναφέρει για παράδειγ-
µα, εκτόξευσε στη στρατόσφαιρα
δέκα εκατοµµύρια τόνους θείου (ως

διοξείδιο του θείου), το
οποίο µείωσε τη µέση
θερµοκρασία του πλα-
νήτη κατά 0,5 βαθµούς
Κελσίου. Κατά τους υ-
πολογισµούς του, για
να αντισταθµίσουµε την
παρατηρούµενη κλιµα-
τική αλλαγή πρέπει ανά
πάσα στιγµή να βρίσκο-
νται στην ατµόσφαιρα
5,3 εκατοµµύρια τόνοι

θείου. Πάντως ο ερευνητής εκτιµά ό-
τι θα απαιτηθούν ακόµα 20 χρόνια
ερευνών προτού τεθεί σε εφαρµογή
το αµφιλεγόµενο σχέδιο, ενώ τονί-
ζει πως το καλύτερο που θα είχαµε
να κάνουµε είναι να µειώσουµε δρα-
στικά την εκποµπή αερίων του θερ-
µοκηπίου, αλλά, προς το παρόν «αυ-
τό παραµένει ευσεβής πόθος».

Την ίδια ώρα…

Ένα βραβείο…

ΈΈρρωωττεεςς  ττρρωωκκττιικκώώνν


