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ΣΗΜΕΡΑ
Στο τέλος αυτού του χρόνου βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση η οποία παρόλο
που εμφανίζεται ως κυβέρνηση συνεργασίας,
ελάχιστα μπορεί να κάνει ως προς τη διαχείριση των
τρεχόντων θεμάτων και περίπου τίποτα ως προς τη
χάραξη μιας πολιτικής ανάκαμψης της οικονομίας
(και του ηθικού των πολιτών).
Ο κύκλος επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς
των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση,
τον οποίο από αύριο ανοίγει ο πρωθυπουργός,
με σκοπό – όπως ο ίδιος ανέφερε στο χτεσινό
υπουργικό συμβούλιο - να ξεκαθαρίσει τον χρονικό
ορίζοντα και τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης, αλλά
και να βρεθεί λύση στα φαινόμενα δυσλειτουργίας
που παρατηρούνται, είναι σαφής επιβεβαίωση της
κυβερνητικής αδυναμίας.
Το ίδιο, όμως, συμβαίνει και με την επισήμανση
– επίσης του πρωθυπουργού – πως εάν δεν
ολοκληρωθεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση
έως τα μέσα του Ιανουαρίου, θα αντιμετωπίσουμε
σημαντικές δυσκολίες στις διαβουλεύσεις με την
“τρόικα”, που συνδέονται και με την αξιολόγηση
της δημοσιονομικής προοπτικής της χώρας, αλλά
και με την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, επισήμανση που
υποδηλώνει μονόδρομη διαχειριστική πρακτική στο
πλαίσιο που εκβιαστικά τίθεται από την “τρόικα”,
παρά τις αλλεπάλληλες παραδοχές των μελών της
περί αποτυχίας των μέτρων που τα ίδια εισηγήθηκαν
και πειθήνια εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις
κατά την τελευταία διετία.
Είναι πρόδηλο ότι το πρόβλημα στην παρούσα
φάση είναι πρωτίστως πολιτικό, το οποίο αν δεν
αντιμετωπιστεί, είναι μάλλον βέβαιο πως δεν
μπορούμε να προσβλέπουμε σε ένα ελπιδοφόρο
ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 2 α τζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 θ έματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4 δ ιεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5 ε λληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6 π ρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8 α ποκόμματα εφημερίδων
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
των μηχανικών
στα μέτωπα της αδιαλλαξίας
Συνεχίζονται και εντείνονται οι κινητοποιήσεις των διπλωματούχων
μηχανικών στα μέτωπα της κυβερνητικής αδιαλλαξίας. Ταυτοχρόνως αξιολογούνται και αναγνωρίζονται οι κινήσεις καλής θέλησης,
που οδηγούν σε βήματα επίλυσης
αιτημάτων, με βάση το διεκδικητικό πλαίσιο, που έχει αποφασίσει
η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τη
συμμετοχή φορέων και συλλόγων
των μηχανικών. Συγκεκριμένα:
Αναστέλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος αυθαιρέτων. Η υποβολή των
δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων θα συνεχιστεί κανονικά, μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΤΕΕ, καθώς η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΚΑ προχωρά σε συμφωνίαδέσμευση, να προωθήσει τροπολογίες στη Βουλή με τις οποίες
αναμορφώνονται
ισοπεδωτικές
διατάξεις του νόμου 4030/2011
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και
λοιπές διατάξεις», όπως έχει ζητήσει το ΤΕΕ.
Διακόπτεται όπως έχει προγραμματιστεί από σήμερα η λειτουργία
του ηλεκτρονικού συστήματος αμοι-

βών του ΤΕΕ, μέχρι τη δέσμευση
της κυβέρνησης για απόσυρση των
αλλαγών του νόμου 3919/2011, καθώς δεν υπάρχει θετική εξέλιξη στο
συγκεκριμένο μέτωπο.
-Συνεχίζεται κανονικά από την περασμένη Δευτέρα η κατάληψη του
τμήματος εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ
και σε αυτόν το μέτωπο σκληραίνουν και κλιμακώνουν τη στάση
τους οι διπλωματούχοι μηχανικοί
απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία
αρνείται να ανακληθούν αποφάσεις για απαράδεκτες αυξήσεις
των εισφορών, να ληφθούν μέτρα
για την προστασία των αποθεματικών του Ταμείου τους.
Εντείνεται και επεκτείνεται το
μέτωπο των κινητοποιήσεων των
μηχανικών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρζτης
βρίσκεται σήμερα στη Μυτιλήνη,
συνεχίζοντας την περιοδεία του
στην περιφέρεια. Άρχισε προχθές
από το Αγρίνιο, όπου μίλησε σε
μία επιτυχημένη και με αγωνιστικό
παλμό παντεχνική συγκέντρωση,
την οποία διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου
θα πραγματοποιηθούν περιοδείες
του προέδρου και των μελών της
ΔΕ ΤΕΕ, σε όλη τη χώρα.

Η πορεία των
κινητοποιήσεων
και τα επόμενα
βήματα που θα
ακολουθηθούν θα
αξιολογηθούν και
θα αποφασιστούν
την ερχόμενη
Τρίτη, σε νέα
συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Ύφεση άνω του 3% και ανεργία στο 18,5% εκτιμά η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ,
που εκτιμά ότι συνθλίβεται η μεσαία τάξη και ζητά από το πολιτικό σύστημα
την άμεση μεταρρύθμιση του κράτους.
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EΛΛΑΔΑ
 Χωρίς τρένα θα μείνει σήμερα (από τις
12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 17.00) η χώρα, λόγω
της στάσης εργασίας που κήρυξε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1
Φεβρουαρίου
2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ως μοχλός
κοινωνικής ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας

ΑΘΗΝΑ
 Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, συνεδριάζει σήμερα στις 13:00 το
Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί σχέδιο
νόμου για τη «δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση
φαινομένων αρνησιδικίας».

28-30
Μαρτίου
2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή
Επάρκεια στη ΝΑ Ευρώπη
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

http://www.eeandres.
viaexpo.com/en/exhibition/

Το «Νέο Τσίρκο του Βιετνάμ»

30
Μαρτίου
1
Απριλίου
2012

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Marketing &
Branding Τόπου
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παν. Θεσσαλίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη μακρινή χώρα της Ανατολής μας προτείνει το Νέο Τσίρκο από το Ανόι,
που θα βρεθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών για λιγοστές παραστάσεις
(22-23 και 25-29/12).
Μια εξαιρετική ομάδα νέων καλλιτεχνών, από
τους χώρους του τσίρκου, της μουσικής, του
θεάτρου και της τέχνης του δρόμου, αναπαράγει
εικόνες και αισθήσεις από την καθημερινότητα
ενός ειρηνικού χωριού χαμένου στους ορυζώνες. Με λιτά μέσα και πρωτότυπα σκηνικά
κατασκευασμένα από μπαμπού, το Lang toi
αντλεί έμπνευση από την πλούσια βιετναμέζικη
παράδοση, αλλά και από τις νέες τεχνικές του
τσίρκου τέχνης προσφέροντας σε μικρούς και
μεγάλους μια μοναδική σκηνική εμπειρία που
καταρρίπτει τους νόμους της βαρύτητας.
Η παράσταση θα συνεχίσει να περιοδεύει στην
Ευρώπη, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 9005800, www.sgt.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γεώργιος Π. Καραλής
Αργύρης Δεμερτζής
Φρόσω Καβαλάρη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση
Την τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική
Συνέλευση, θα πραγματοποιήσουν τα μέλη του
Συλλόγου Ελλήνων Αεροναυπηγών τη Κυριακή,
22 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10:00 στα γραφεία
του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή, 29
Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα
Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητήριου της

Ελλάδας - ΤΕΕ (7ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα).
Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για
τα όργανα του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο
ή Ελεγκτική Επιτροπή) πρέπει να καταθέσουν
εγγράφως τις αιτήσεις τους στη γραμματεία του
Συλλόγου μέχρι την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012
μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου στην διεύθυνση
admin@haes.gr ή φαξ στο 210-323-9158.
Πληροφορίες: www.haes.gr

Διαγωνισμός για Πρότυπο Βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο
Δημόσιο, διεθνή, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανέγερση του
«Πρότυπου Βιοκλιματικού Νηπιαγωγείου στην Ακαδημία
Πλάτωνος» προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας. Το έργο
περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων. Στις νέες υποδομές θα στεγαστεί το 130ο Νηπιαγωγείο
Αθηνών, το οποίο φιλοξενείται προσωρινά σε χώρους του
60ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
Για την κατασκευή του νηπιαγωγείου θα αξιοποιηθούν
μελέτες και πορίσματα διεθνών προτύπων που αναφέρονται
σε καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης και οδηγούν σε πιο
ευέλικτους χώρους με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το έργο θα ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής.
Οι προτάσεις πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν πιλοτικό χαρακτήρα, ως προς τη δυνατότητα
χρήσης της ιδέας/αρχής του σχεδιασμού, για καινοτόμο περιβάλλον μάθησης, ενώ ταυτόχρονα
πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία κτηρίου πρότυπου βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Το νέο νηπιαγωγείο εντάσσεται στις γενικότερες δράσεις για την αισθητική και περιβαλλοντική
αναβάθμιση της περιοχής και στόχο έχει την πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των παιδιών.
Η προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:
www.minedu.gov.gr
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Διάθεση Ευρωκωδίκων
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών ανακοίνωσε ότι κατόπιν παρέμβασης του, ο ΕΛΟΤ αποφάσισε να διαθέσει τα
κείμενα των Ευρωκωδίκων στα μέλη του ΣΠΜΕ σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από αυτή που είχε ανακοινωθεί έως
σήμερα. Η προσφορά του ΕΛΟΤ έχει ως ακολούθως:
Βασικό Πακέτο (περιλαμβάνει τα κείμενα για τους ευρωκώδικες : ΕΚ0, ΕΚ1, ΕΚ2 και ΕΚ8) μαζί με τα αντίστοιχα
προσαρτήματα. Η τιμή διάθεσης των παραπάνω είναι :
180€ για τα φυσικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο Read Only, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης.

360€ για τα νομικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται Read Only, χωρίς εκτύπωση, με δυνατότητα εμφάνισης στο εσωτερικό δίκτυο του αγοραστή (μέχρι 5 PC).
Πλήρες Πακέτο (περιλαμβάνει τα κείμενα για τους ευρωκώδικες : ΕΚ0 έως ΕΚ9) μαζί με τα αντίστοιχα προσαρτήματα. Η τιμή διάθεσης των παραπάνω είναι :
360€ για τα φυσικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται μόνο Read Only, χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης.
540€ για τα νομικά πρόσωπα. Η έκδοση αυτή προσφέρεται Read Only, χωρίς εκτύπωση, με δυνατότητα εμφάνισης στο εσωτερικό δίκτυο του αγοραστή (μέχρι 5 PC). Ετήσια συνδρομή για την ανανέωση των κειμένων 20€/έτος
Προϋπόθεση για να ισχύσει η παρούσα προσφορά είναι να προεγγραφούν 5000 μέλη του ΣΠΜΕ και τεχνικών εταιρειών. Η προσφορά θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο
προεγγραφής και αγορά των ευρωκωδίκων θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ΣΠΜΕ και του ΕΛΟΤ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

Τα οφέλη από τη διάθεση και χρήση
ψηφιακών υποβάθρων
Με κεντρικό μήνυμα «Δύναμή μας η τεχνογνωσία» πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση της Κτηματολόγιο ΑΕ με θέμα «Διάθεση
και χρήση ψηφιακών υποβάθρων: τα πρώτα οφέλη-οι επόμενοι
στόχοι» στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έναρξη
της εκδήλωσης κήρυξε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης και
χαιρετισμό απεύθυναν η Ειδική Γραμματέας Περιβάλλοντος, Μ.
Καραβασίλη και εκπρόσωπος του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, Π. Οικονόμου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες και εφαρμογές
που έχει αναπτύξει η Κτηματολόγιο ΑΕ για την εξυπηρέτηση
των έργων κτηματογράφησης και τη λειτουργία του Εθνικού
Κτηματολογίου, καθώς και ειδικές ψηφιακές υπηρεσίες που
παρέχει εδώ και ένα χρόνο σε περισσότερες από 160 δημόσιους
φορείς, σε πολίτες και επαγγελματίες.
Τέτοιες ψηφιακές υπηρεσίες είναι ενδεικτικά: α) για τον πολίτη:
η Θέαση ορθοφωτογραφιών για όλη τη χώρα και οι διαδικτυακές αναρτήσεις για την κτηματογράφηση και τους δασικούς
χάρτες β) για τους επαγγελματίες: η διαβαθμισμένη υπηρεσία
θέασης, η υπηρεσία WMS και οι προγραμματιστικές διεπαφές
που παρέχονται προς τρίτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προγραμματιστικών διεπαφών είναι αυτή που χρησιμοποιεί ήδη με
επιτυχία το ΤΕΕ για τη διαχείριση δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων, προκειμένου να επιτρέψει στους μηχανικούς να οριοθετήσουν το κτίσμα σε πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Όλες σχεδόν οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την
Κτηματολόγιο ΑΕ έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από τα στελέχη
της, γεγονός που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα υψηλής ποιότητας εφαρμογών με συνεχείς επεκτάσεις και μεγάλα οφέλη κόστους, και χρόνου. Ενδιαφέρον είχε το μέρος της εκδήλωσης,
όπου εκπρόσωποι του ΕΜΠ, της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του ΤΕΕ, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης και του ΟΤΕ παρουσίασαν παραδείγματα χρήσης
των ψηφιακών υποβάθρων και των διαδικτυακών εφαρμογών
της Κτηματολόγιο ΑΕ που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία τους και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και παρέχουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους χρήστες στη διαλειτουργικότητα των παρεχόμενων διαδικτυακών
υπηρεσιών της Κτηματολόγιο οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε
δημόσιους φορείς να αναπτύξουν νέα προϊόντα με σημαντική
προστιθέμενη αξία με ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Διάθεση χωρικών δεδομένων
Η Κτηματολόγιο ΑΕ χρησιμοποιώντας τους ενιαίους ψηφιακούς
χάρτες μεγάλης ακρίβειας, που έχει παράξει για ολόκληρη τη
χώρα, αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα, τα οποία παρέχει
δωρεάν σε δημόσιους φορείς και πολίτες μέσω Διαδικτύου.
Η σημασία της ύπαρξης ενιαίων ψηφιακών χαρτών μεγάλης
ακρίβειας για ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι έχουν σταθερό σημείο αναφοράς (ΕΓΣΑ ΄87) γίνεται αντιληπτή εάν σκεφτούμε ότι
προοδευτικά όλος ο δημόσιος τομέας χτίζει πάνω σ΄αυτούς την
πληροφορία που μέχρι σήμερα τηρούσε αποσπασματικά. Η διάθεση χωρικών δεδομένων είναι μία έκφανση της αναπτυξιακής
διάστασης του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς δίνει
τη δυνατότητα στην Πολιτεία να σχεδιάσει με ακρίβεια έργα,
δράσεις και υποδομές σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα με
σημαντικό οικονομικό όφελος. για τους 30.000 συνολικά φορείς του δημοσίου, καθώς απαλλάσσονται από μεγάλα κόστη για
προμήθεια υποδομών, που απαιτούν συντήρηση και υποστήριξη
σε ετήσια βάση.
Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης στη διεύθυνση: http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=edu_
material
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5 ΣΤΑ 5 ΑΠΟ ΤΗΝ IBM
Χτες είδαμε ποια από τα μικρά θαύματα της τεχνολογίας πρέπει να αποχαιρετίσουμε
στο αμέσως επόμενο διάστημα (αν δεν το έχουμε ήδη κάνει), σήμερα θα δούμε
τι νέο πρέπει να περιμένουμε, κατά την άποψη της IBM, η οποία, κάθε χρόνο
τέτοιες ημέρες, ανακοινώνει τη λίστα με τις πέντε τεχνολογικές επαναστάσεις που
αναμένονται να μπουν στη ζωή μας την επόμενη πενταετία.
Κατά την άποψη της αμερικανικής εταιρείας, τα “5 στα 5” είναι:
Με τη δύναμη της σκέψης: Οι τεχνολογίες χειρισμού υπολογιστών με νοητικές
εντολές θα αξιοποιηθούν πρακτικά νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε, υπόσχεται η IBM.
Σε πειραματικό επίπεδο, συστήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας που αναλύουν
τα μοτίβα της εγκεφαλικής δραστηριότητας ήδη δοκιμάζονται για το χειρισμό
υπολογιστών από άτομα με κινητικά προβλήματα. Μέσα στην επόμενη πενταετία,
υποστηρίζει η IBM, το μόνο που θα χρειάζεται να κάνουμε για να καλέσουμε
κάποιον από το κινητό τηλέφωνο θα είναι να σκεφτούμε το όνομά του. Κάτι ανάλογο
αναμένεται να συμβεί στο χώρο της ψυχαγωγίας, η οποία συνδέεται άμεσα με
τον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου. Οπωσδήποτε, μέσα στον επόμενο χρόνο
προβλέπεται η κατάργηση του πληκτρολογίου, αφού θα μπορούμε να χειριζόμαστε
τους υπολογιστές με τη σκέψη !
Ενεργειακά ανεξάρτητοι: Η IBM εκτιμά ότι η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας θα επιτρέψει την αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας από το περπάτημα
και γενικά από οποιοδήποτε είδους κίνησης του ατόμου: συσκευές παραγωγής
ενέργειας στις σόλες των παπουτσιών θα φορτίζουν το κινητό εν κινήσει, ενώ
σε μεγαλύτερη κλίμακα οι έρευνες της IBM στην Ιρλανδία, θα διευκολύνουν την
αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας στους ωκεανούς.
Το τέλος των κωδικών: Ο πονοκέφαλος της απομνημόνευσης των κωδικών
πρόσβασης σε συσκευές, χώρους ή έστω στις συναλλαγές, θα γίνει παρελθόν
με την ευρεία εφαρμογή της «πολυπαραγοντικής βιομετρίας»: τα ATM θα
αναγνωρίζουν τον πελάτη σαρώνοντας την ίριδά του ή αναλύοντας τη φωνή του.
Η μοναδική βιολογική μας ταυτότητα θα είναι ο μόνος κωδικός που θα χρειάζεται,
καθώς η πολυπαραγοντική βιομετρία συγκεντρώνει τα βιολογικά χαρακτηριστικά
σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει την πλαστοπροσωπία, εκτιμά η αμερικανική
εταιρεία.
Κλείνει το ψηφιακό χάσμα: η απόσταση που χωρίζει τους έχοντες και τους μη
έχοντες σε σχέση με τον κόσμο της τεχνολογίας θα μικρύνει αποφασιστικά: βασικό
ρόλο θα παίξουν τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, των οποίων η διείσδυση σε
παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να φτάσει το 80%. Έτσι, οι φτωχοί ανά τον κόσμο
αγρότες θα μπορούν να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ενώ οι
κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών θα μπορούν να έχουν άμεσες συμβουλές
γιατρού, δίχως να μετακινηθούν από το σπίτι τους.
Το τέλος του spam, αρχή της προσωποποιημένης διαφήμισης: τα άσχετα,
ανεπιθύμητα και συχνά ενοχλητικά διαφημιστικά μηνύματα θα πάψουν να
φθάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στο κοντινό μέλλον κάθε διαφήμιση θα
είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παραλήπτη. Λογισμικό ανάλυσης των
προτιμήσεων και των συνηθειών του καθενός, θα φροντίζει ώστε οι πληροφορίες
που μας αποστέλλονται να είναι πάντα ελκυστικές και ενδιαφέρουσες. Γνωρίζοντας
τα γούστα και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις μας, για παράδειγμα, ο υπολογιστής
θα μπορεί ακόμα και να παραγγέλνει εισιτήρια για τις συναυλίες των αγαπημένων
μας συγκροτημάτων αν γνωρίζει ότι θα είμαστε ελεύθεροι εκείνο το βράδυ. Τέλος,
μα άλλα λόγια και στις προσωπικές γραμματείς.
Αυτά από την IBM σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι προβλέψεις της εκπορεύονται από
ερευνητικούς τομείς της νέας τεχνολογίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, άρα υπάρχει
ακόμη η αυτονόητη απόσταση ανάμεσα στην έρευνα και την εμπορική παραγωγή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προβλέψεις της αμερικανικής εταιρείας είναι αβάσιμες.
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Εξηγήσεις για την αύξηση του τέλους ΑΠΕ
Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι προχωρά στον εξορθολογισμό της αγοράς ενέργειας
Εξηγήσεις για την αύξηση του τέλους ΑΠΕ ανακοίνωσε το υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τονίζοντας ότι η ΡΑΕ
ενεργώντας ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή αποφάσισε την αύξηση του
τέλους ΑΠΕ, με στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του μηχανισμού
χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από τον ΔΕΣΜΗΕ για το 2012 και την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα
ότι
«Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί κεντρικό στόχο της χώρας για την αύξηση
της ενεργειακής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος παρέχει σειρά κινήτρων με σημαντικότερο τον χρηματοδοτικό μηχανισμό των εγγυημένων τιμών με ταυτόχρονη
προτεραιότητα των ΑΠΕ στην απορρόφηση ενέργειας. Βασικές πηγές
εσόδων για τον μηχανισμό είναι ο Λογαριασμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ
και το 95% των εσόδων από την εμπορία δικαιωμάτων ρύπων, που το 2011
έχουν ξεπεράσει τα 110 εκ. ευρώ.
Η Ελλάδα έχει καταφέρει, μέχρι σήμερα, την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
και τη διάθεσή της στο σύστημα. Η εγκατεστημένη ισχύς σήμερα ξεπερνάει τα 2,4GW. Η βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων

Συνάντηση ΥΠΕΚΑ με τους
Δημάρχους των ενεργειακών δήμων
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ συναντήθηκε με τους δημάρχους των ενεργειακών δήμων της χώρας. Συγκεκριμένα με τους
δήμαρχους Αμυνταίου Ιωακείμ Ιωσηφίδη, Εορδαίας Παρασκευή
Βρυζίδου, Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα, Μεγαλόπολης Παναγιώτη Μπούρα, Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε, κυρίως, σε θέματα που αφορούν στην Κατανομή,
Διάθεση και Καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών
περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς
Σταθμούς. Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου,
ενημέρωσε τους Δημάρχους σχετικά με την υπογραφή της
Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην τροποποίηση παλαιότερης ΥΑ για το Τέλος, που κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην προγραμματική περίοδο
2007-2011, καθώς περιλαμβάνει την προσαρμογή του πλαισίου
εφαρμογής στο νέο χάρτη της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης, όπως προέκυψε μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι ποσά που δεν έχουν
απορροφηθεί κατά το τέλος της πενταετίας μεταφέρονται στην
επόμενη διαχειριστική περίοδο. Η υπουργική απόφαση θα δημοσιευθεί άμεσα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ενώ
για την προγραμματική περίοδο 2012-2016 θα εκδοθεί, μετά από
διαβούλευση, νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία θα ρυθμίζει
τους όρους και τις διαδικασίες που αφορούν στο Τέλος. Στις
αρχές του Ιανουαρίου προγραμματίστηκε νέα συνάντηση της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ με τους Δημάρχους των ενεργειακών Δήμων, αλλά και με τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών
της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

ΑΠΕ και την ανάπτυξη νέων, χωρίς να γίνεται σε βάρος του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά ούτε και εξ ολοκλήρου σε βάρος των καταναλωτών,
που ήδη βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, ο Λογαριασμός του Ειδικού Τέλους
εκτιμάται ότι στο τέλος του 2011 θα παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 200
εκ. ευρώ. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με βάση τις αρχές και
τους στόχους που έθεσε το ΥΠΕΚΑ, αποτέλεσε το αντικείμενο διαβούλευσης με θέμα τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ. Το ΥΠΕΚΑ
κάλεσε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων να καταθέσουν τις απόψεις τους.
Αξιοποιώντας τις προτάσεις των φορέων και κατόπιν διαβούλευσης με τον
ΔΕΣΜΗΕ και την ΡΑΕ, το ΥΠΕΚΑ προχωρά στον εξορθολογισμό της αγοράς ενέργειας, με γνώμονα την προστασία των τελικών καταναλωτών από
σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις που τους επιβάλλονται, και την ταυτόχρονη διασφάλιση της απρόσκοπτης πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, και
ως εκ τούτου την εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν δύο φάσεις. Η πρώτη περίοδος αφορά στο
διάστημα μέχρι και τον Δεκέμβριο 2012 και η δεύτερη από τον Ιανουάριο
2013 και μετά. Ο κύριος λόγος της διαφοροποίησης είναι ότι από το 2013
θα υπάρχουν σημαντικά έσοδα για τη χρηματοδότηση του συστήματος από
τις δημοπρατήσεις όλων των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων – συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτροπαραγωγής που σήμερα εξαιρείται.

Εντάσεις για το τέλος ακινήτων
Έως τις 20 Ιανουαρίου πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, οι οποίοι έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους
ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, να προσέλθουν στον
αρμόδιο Δήμο για τη διόρθωση των λαθών στην επιφάνεια, την
παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.
Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα
επίσης με την οποία, οι φορολογούμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρώσουν το τέλος που υπολογίσθηκε για εφέτος και
μετά τη διόρθωση των στοιχείων, η διαφορά θα αφαιρεθεί από
το τέλος ακινήτων του 2012. Όσοι φορολογούμενοι επικαλούνται
οικονομική αδυναμία πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων, θα
πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας τη
φόρμα που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.
gsis.gr/taxisnet2/eta.

Αυξήσεις ΔΕΗ
Την αντίθεσή της στην αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ημερών, εκφράζει η ΓΕΝΟΠ με ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι "οι καταναλωτές ως τα εύκολα θύματα
καλούνται πληρώσουν μία ακόμη δυσβάστακτη αύξηση εξαιτίας των
απαράδεκτων και καταστροφικών αποφάσεων της κυβέρνησης σε
βάρος της ΔΕΗ". Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει ότι ακόμη και αν η κυβέρνηση εγκρίνει τις αυξήσεις που ζητά η ΔΕΗ, σε λίγους μήνες η διοίκηση
της επιχείρησης θα αναγκαστεί και πάλι να ζητήσει αυξήσεις.
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πρωτοσέλιδα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- Ο κ.
Παπαδήμος θα συζητήσει με τους αρχηγούς τον χρόνο των εκλογών
και το τι χρειάζεται να γίνει • ΕΝΕΣΗ 490 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Τριετή δάνεια με επιτόκιο 1% • ΟΟΣΑ: ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ- Βελτίωση κατά 2,4% κατεγράφη στην Ελλάδα
το πρώτο τρίμηνο 2011.
ΤΑ ΝΕΑ: Παπαδήμος προς αρχηγούς: ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ • Επικουρικές: ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ • Μέσα Ενημέρωσης:
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».

ΕΘΝΟΣ: Μετά τα «φάλτσα», συναντήσεις Παπαδήμου με τους 3
πολιτικούς αρχηγούς- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
• Μήνυμα Μαξίμου στα κόμματα: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ • Η εγκύκλιος για το χαράτσι: 4 ΦΟΡΟΙ
ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2012.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απεσύρθη το σκληρό πακέτο για τις
επικουρικές συντάξεις- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΟΚ ΕΩΣ 25% ΜΠΛΟΚΑΡΕ Η Ν.Δ.
• Συναντήσεις Παπαδήμου με Σαμαρά, Παπανδρέου, Καρατζαφέρη
για ημερομηνία εκλογών και ασφαλιστικό- «ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»- Γκάλοπ V- PRC: Στο 30,5% η
ΝΔ, 18% το ΠΑΣΟΚ, δυσπιστία για την κυβέρνηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στο πρώτο μεγάλο θέμα η κυβέρνηση
Παπαδήμου έπεσε σε ξέρα- ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
• Η «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99- 48ΩΡΕΣ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μερική υποχώρηση από ΚουτρουμάνηΜΕΧΡΙ 25% ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Το υπουργικό συμβούλιο έφερε πολιτικές
εξελίξεις- ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ • ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ- Οι τελικές ρυθμίσεις- Τι θα γίνει με
διορθώσεις και ανταλλαγές.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Επιταχύνονται οι εκλογές- ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ.
ΕΣΤΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2012- Να τεθούν τώρα από την
Κυβέρνηση Παπαδήμου.
Η ΑΥΓΗ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ.. ΣΥΝΤΑΞΗ!- Το Υπουργικό Συμβούλιο
ανέβαλε για ένα μήνα την απόφαση για μείωση των επικουρικών
συντάξεων κατά 15%. Αντιδρά η ΝΔ, παρ’ ότι έχει ψηφίσει το μέτρο
στον προϋπολογισμό.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Υπουργικό Συμβούλιο για Ασφαλιστικό- ΤΣΕΚΟΥΡΙ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ- ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Αύξηση ορίων ηλικίας και μείωση του ποσοστού
αναπλήρωσης- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ 2012 ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΠΩΣ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 21-12-2012 ΩΣ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΤΕΛΟΥΣ» ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πρωτοφανής “ένεση” κεφαλαίων λόγω
των πιεστικών αναγκών του συστήματος- ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 489 ΔΙΣ.
ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Υπήρξε ζήτηση από 523
ιδρύματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συναντήσεις με Γ. Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και

ΚΕΡΔΟΣ: Καταλυτική η κίνηση της Φρανκφούρτης για το

δρομολογεί ο Λ. Παπαδήμος- ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

χρηματοπιστωτικό σύστημα- ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣΜε τριετή δάνεια ύψους 489 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ για να
ενισχύσουν ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια.

Γ. Καρατζαφέρη- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟ- Θέτει τους
αρχηγούς προ των ευθυνών τους.

ΕΞΠΡΕΣ: Συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΡΟΥΣ 4 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2012- Οι ιδιοκτήτες καλούνται να καταβάλουν ΕΤΑΚ
2009, ΦΑΠ 2010 και 2011, καθώς και το ειδικό τέλος.
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Γενικό «πάγωμα» στην οικοδομή
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | Σελίδα 39 | 22/12/2011

Η διαχείριση των σκουπιδιών εντάσσεται σε νέο φορέα
ΚΕΡΔΟΣ | Σελίδα 55 | 22/12/2011

Έλλειψη ρευστού... στάση κατασκευών. Αυτό είναι το κύριο
συμπέρασμα του τελευταίου δελτίου οικονομικής συγκυρίας της
Τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος
του στη δραματική εικόνα τόσο στις κατασκευές όσο και στην
οικοδομή.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, το Νοέμβριο το πρόγραμμα εργασιών
προς εκτέλεση στον τομέα των κατασκευών είναι -99, με βάση
τις σταθμισμένες θετικές και αρνητικές απαντήσεις που έδωσαν
οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο. Είναι νούμερο - ρεκόρ από τότε
που ξεκίνησε n κρίση και δείχνει ότι στο χώρο της κατασκευής
κατοικιών δεν κτίζεται απολύτως τίποτε. Άλλωστε, με το απόθεμα
των απούλητων σπιτιών να προσεγγίζει ης 200.000, οι εργολάβοι
οικοδομών δεν διανοούνται να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις.
Σύμφωνα με την ΤτΕ και με στοιχεία του IOBE, στο σύνολο των
κατασκευών n πτώση στις εργασίες προς εκτέλεση είναι στο
-90, για τα άλλα κτίρια στο -87 και για τα δημόσια έργα στο
-92, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη κρίση στον κλάδο
συνολικότερα. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα οι εργασίες
προς εκτέλεση στην κατοικία είναι στο -72, όταν στο σύνολο των
κατασκευών είναι στο -34.
Αναφορικά με τους εξασφαλισμένους μήνες εργασίας στον κλάδο
της κατοικίας, το Νοέμβριο είναι μόλις 3 όταν τον Ιανουάριο
2011 ήταν στους 7,5 μήνες. Στο σύνολο των κατασκευών είναι
7,3 μήνες, στα άλλα κτίρια στους 5 μήνες και στα δημόσια έργα
στους 10,4 μήνες. Τέλος, αναφορικά με τις τιμές των κατοικιών,
στο τρίτο τρίμηνο του έτους n μείωση στην Αθήνα ήταν 4,3%, στη
Θεσσαλονίκη μεγαλύτερη, στο 6,7%, στις άλλες πόλεις 3,5% και στην
υπόλοιπη επαρχία στο 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι.

Ο νέος φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας
Αττικής, ο οποίος και αντικαθιστά τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), συστήνεται με απόφαση του
υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου και συγκροτείται
τις επόμενες ημέρες ώστε να αρχίσει άμεσα να λειτουργεί.
Πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και έδρα
την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν n Περιφέρεια Αττικής και οι 66
δήμοι που βρίσκονται εντός των ορίων της, ο οποίος αποτελεί τον
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
Σκοπός του Συνδέσμου, όπως προβλέπεται στην απόφαση, είναι
n προσωρινή αποθήκευση, n επεξεργασία, n ανακύκλωση και
γενικότερα n αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, n
λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, n κατασκευή μονάδων
επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και n αποκατάσταση
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) εντός της
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Ο ΕΣΔΝΑ έχει τη
δυνατότητα να επιβάλει τέλη στους δήμους που είναι μέλη του για
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
- Την προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση
και διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και για την
ανακύκλωση.
- Την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.
- Την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ).
Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή ο
αντιπεριφερειάρχης που ο ίδιος ορίζει, ενώ το ΔΣ αποτελείται
από τον πρόεδρο και 60 μέλη, εκ των οποίων τα 24 ορίζονται από
το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκπροσωπούν την Περιφέρεια
Αττικής και τα 36 ορίζονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Αττικής και εκπροσωπούν τους δήμους.
Με την απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών καθορίζονται
οι ετήσιες εισφορές των δήμων - μελών του Συνδέσμου για
το 2012, ενώ μέχρι να καθοριστεί n τελική τιμή, n τιμή κάθε
τόνου απορριμμάτων ορίζεται στα 45 ευρώ, ανεξάρτητα από τις
εγκαταστάσεις στις οποίες αποθέτουν τα απόβλητα οι δήμοι του
νομού Αττικής. Μέσα σε έναν χρόνο, ο ΕΣΔΝΑ θα εκπονήσει
σχέδιο τετραετούς διάρκειας, καθώς και μελέτη αναλυτικής
κοστολόγησης, προκειμένου να οριστεί n τιμολογιακή πολιτική των
υπηρεσιών του Συνδέσμου.
Ο καταργούμενος, σημερινός φορέας διαχείρισης, ο ΕΣΔΚΝΑ,
θα εξακολουθήσει να λειτουργεί μέχρι να συγκροτηθεί το ΔΣ του
Συνδέσμου. Μέσα σε τρεις μήνες, τέλος, ορκωτοί ελεγκτές θα
διενεργήσουν την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του
ΕΣΔΚΝΑ.

Αυξήθηκαν οι τιμές υλικών κατασκευής κτιρίων
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Σελίδα 18 | 22/12/2011
Συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις στις τιμές των υλικών
κατασκευής κατοικιών, παρά την καθίζηση της οικοδομικής
δραστηριότητας και συνεπώς, την κατακόρυφη υποχώρηση της
ζήτησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων
Κτιρίων Κατοικιών σημείωσε άνοδο 1,2% τον Νοέμβριο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Πάντως, ο
ρυθμός της αύξησης είναι χαμηλότερος έναντι της αντίστοιχης
σύγκρισης των μηνών του έτους 2010 προς το 2009, όταν και είχε
ανέλθει σε 3,5%.
Σε μηνιαία βάση, δηλαδή έναντι του Οκτωβρίου, ο δείκτης
σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,1%, έναντι αύξησης 0,4% κατά την
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010. Αντίστοιχα, ο
μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου
2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου
Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,7%,
έναντι αύξησης 2,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των
αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Μέσω μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας η πληρωμή
οφειλών
ΕΞΠΡΕΣ | Σελίδα 3 | 22/12/2011
ΡΥΘΜΙΣΗ που θα επιτρέπει σε όσους χρωστούν στο Δημόσιο να
μπορούν να μεταβιβάσουν ακίνητη περιουσία εφόσον δεσμευτούν
ότι με όσα εισπράξουν θα πληρώσουν μέρος ή το σύνολο της
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οφειλής τους επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα,
βάσει της νομοθεσίας, ο φορολογούμενος με χρέη προς τις
εφορίες και τα τελωνεία δεν μπορεί να λάβει φορολογική
ενημερότητα (που είναι απαραίτητη για τις μεταβιβάσεις), ακόμα
και όταν ισχυρίζεται ότι θα εκποιήσει την περιουσία του για να
διευθετήσει τις εκκρεμότητές του. Φορολογική ενημερότητα
χορηγείται μόνο σε οφειλέτες που ήδη βρίσκονται σε καθεστώς
ρύθμισης των χρεών τους και εφόσον εξυπηρετούν κανονικά τις
δόσεις.
Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο
Οικονομικών κάθε φορολογούμενος που επιθυμεί να εκποιήσει
ακίνητο με στόχο τη ρύθμιση ή την εξόφληση της οφειλής του
προς το Δημόσιο θα μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα,
στην οποία όμως θα αναφέρεται ρητά ότι n μεταβίβαση γίνεται για
την εξυπηρέτηση της οφειλής του. Στο συμβόλαιο μεταβίβασης
θα επισυνάπτεται n φορολογική ενημερότητα, n οποία και θα
βεβαιώνει την οφειλή προς την εφορία ή το τελωνείο.
Η ρύθμιση αυτή θα συμπεριληφθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο
διευκολύνσεων για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ήδη
έχει ανακοινωθεί ανεπισήμως ότι θα υπάρχει νέα ρύθμιση οφειλών
με δόσεις που θα μπορούν να φτάνουν και τις 60, ενώ n κάθε μια
δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη των 300 ευρώ. Η ισχύουσα
ρύθμιση προβλέπει την εξόφληση σε 36 δόσεις, με έκπτωση
έως και του 100% των προσαυξήσεων, ωστόσο για να ενταχθεί
κάποιος σε αυτή θα πρέπει να έχει πληρώσει τις 3 δόσεις που θα
είχε δώσει αν είχε υπαχθεί στη ρύθμιση τον περασμένο Ιούλιο,
όταν και έληξε n σχετική προθεσμία. Στη νέα ρύθμιση όμως θα
μπορούν να ενταχθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξάρτητα
από τον χρόνο που βεβαιώθηκαν ενώ θα μπορούν να την
αξιοποιήσουν ακόμα και όσοι διώκονται ποινικά για φοροδιαφυγή.
Οι προσαυξήσεις θα μειώνονται ανάλογα με τις δόσεις και θα
μηδενίζονται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής.
Σύμφωνα πάντως με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών
μόνο τα 8 από τα 41 δισ. ευρώ που ανέρχονται συνολικά οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές, θεωρούνται εισπράξιμα, καθώς πολλά
από τα χρέη αφορούν εταιρίες που πτώχευσαν ή οφειλέτες που
απεβίωσαν.
Σωτηρία με ψαλίδι και ενοποιήσεις
ΤΑ ΝΕΑ | Σελίδα 11 | 22/12/2011
Mέχρι 25% - μεσοσταθμικά 15%, σύμφωνα με το υπουργείο
Εργασίας - θα φθάσει αναδρομικά από την Πρωτοχρονιά, n
μείωση στις επικουρικές συντάξεις εφόσον υιοθετηθεί μέσα
στον Ιανουάριο το σχέδιο Κουτρουμάνη, που περιλαμβάνεται στο
Μεσοπρόθεσμο.
Η πρόταση του υπουργού Εργασίας, που έγινε αντικείμενο
διαφωνιών στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από τη μείωση
των συντάξεων προβλέπει και την ενοποίηση των επικουρικών
ταμείων, σε εθελοντική βάση. Από την άλλη πλευρά, εννέα Ταμεία
και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης μένουν εκτός περικοπών.
Ο υπουργός περιέγραψε με μελανά χρώματα τη σημερινή
κατάσταση των επικουρικών ταμείων. Όπως ανέφερε, με βάση
τις αναλογιστικές μελέτες, μόνο 3 από τα 31 φαίνεται να μην
παρουσιάζουν πρόβλημα τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2025.

Ωστόσο, πρόσθεσε, τα Ταμεία αυτά αντιπροσωπεύουν μόλις το 4%
του πληθυσμού των ασφαλισμένων. Πρόκειται για το ΤΕΑΠΟΚΑ
(των εργαζομένων στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης),
το ΤΑΔΚΥ (των δημοτικών - κοινοτικών υπαλλήλων) καθώς και
το ταμείο εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Όλα τα
υπόλοιπα σε διαφορετικό χρόνο το καθένα θα έχουν πρόβλημα
βιωσιμότητας, συμφωνά με τις αναλογιστικές μελέτες που έγιναν
τους προηγούμενους μήνες.
To άμεσο πρόβλημα σχετίζεται με το ταμειακό έλλειμμα το
οποίο ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ που δεν μπορεί να καλυφθεί
από οποιαδήποτε πηγή. Μάλιστα για το 2012 προβλέπεται ότι το
έλλειμμα θα ανέλθει στο 1,2 δις.
Η ρύθμιση που προωθεί n κυβέρνηση (οι σχετικές προβλέψεις
συμφωνήθηκαν στην 5η αναθεώρηση του Μνημονίου) προβλέπει
την υιοθέτηση ενός νέου, ανταποδοτικού συστήματος για την
επικουρική ασφάλιση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τα
γενικότερα δεδομένα της οικονομίας. Σήμερα, το ποσοστό
αναπλήρωσης σε αρκετά επικουρικά ταμεία φθάνει και το 70% του
συντάξιμου μισθού. Με την προωθούμενη ρύθμιση το ποσοστό
αναπλήρωσης θα έχει ως βάση το 20% και θα φτάνει έως το
45%. To σχέδιο προβλέπει ότι δεν θα γίνουν περικοπές - εφόσον
ενταχθούν στην ενοποίηση - στις επικουρικές συντάξεις των
δημοσίων υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των ναυτικών (επικουρικό NAT),
των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες, των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών καθώς και στο ΤΥΔΚΥ (δημοτικών υπαλλήλων), στο
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών υπαλλήλων, στο επικουρικό των ΕΛΤΑ,
στο ΤΕΑΠΟΚΑ (των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία).
Σημειώνεται ότι συνολικά, n σχέση εργαζομένων ανά συνταξιούχο
στα επικουρικά ταμεία έχει επιδεινωθεί δραματικά: από έναν
συνταξιούχο προς 4,32 εργαζόμενους, n αναλογία έφθασε το
2010 σε 1 προς 2,53. Σύμφωνα με το υπουργείο Απασχόλησης, για
να είναι βιώσιμο το σύστημα το επίπεδο της μέσης επικουρικής
σύνταξης θα έπρεπε να είναι 60% χαμηλότερο σε σχέση με το
σημερινό.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπ. Εργασίας το νέο επικουρικό
ταμείο- γίγας θα ασφαλίζει 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους και θα
καλύπτει ένα εκατομμύριο συνταξιούχους. Τα πέντε ταμεία που
προβλέπεται να συγχωνευθούν είναι τα: ΕΤΕΑΜ (μισθωτών), ΤΕΑΔΥ
(δημοσίων υπαλλήλων), TΑΥΤΕΚΩ (εργαζόμενων σε ΔΕΚΟ), ΕΤΑΤ
(τραπεζοϋπαλλήλων) και ΤΕΑΙΤ (ιδιωτικών υπαλλήλων).
Όποια διοίκηση από τα συγκεκριμένα Ταμεία δεν συμφωνήσει
να ενταχθεί στον νέο ενιαίο φορέα θα μείνει μόνη της και θα
κληθεί στο άμεσο μέλλον n ίδια να καλύψει τα ελλείμματα που θα
παρουσιαστούν.
Η ενοποίηση σε ένα Ταμείο για 3,5 εκατ. ασφαλισμένους θα
γίνει την 1η Ιουλίου, με δικαίωμα εξαίρεσης όσων το επιθυμούν.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα Ταμεία θα μπορούν να ενταχθούν
έως το τέλος του 2012. Τα Ταμεία που δεν θα ενταχθούν δεν θα
χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα πρέπει
να μετατραπούν είτε σε επαγγελματικά είτε σε νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου. Σημειώνεται ότι για τους ασφαλισμένους από το
2001 και μετά θα εξεταστεί νέο μοντέλο επικουρικής ασφάλισης με
καθιέρωση ατομικού λογαριασμού.
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