
Η καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ (NEWSLETTER), λόγω 
συμβατικών προβλέψεων διακοπής εργασιών κατά την εορταστική περίοδο 

του Πάσχα, θα κυκλοφορήσει κανονικά την Πέμπτη 9 Μαΐου. 
 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Μαλθακότητα» στις διαπραγματεύσεις 
καταλογίζει στην κυβέρνηση η πλειοψηφία 
των πολιτών (56%) ζητώντας να σκληρύνει 
η στάση απέναντι στους εκπροσώπους της 
“τρόικα”, σύμφωνα με έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε για λογαριασμό του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από 
την εταιρεία Alco. Επιπροσθέτως, τρεις στους 
τέσσερις πολίτες (73%) κρίνουν την πολιτική 
των μνημονίων λανθασμένη και υποστηρί-
ζουν πως αυτός ο “δρόμος” δεν θα οδηγήσει 
στην ανάκμαψη. Μόλις το 18% τάχθηκε 
υπέρ της μνημονιακής πολιτικής, ενώ το 9% 
επέλεξε να μην απαντήσει στο συγκεκριμένο 
ερώτημα. Ένα 26% του συνόλου των ερωτη-
θέντων υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει 
να παραιτηθεί και η χώρα να οδηγηθεί εκ 
νέου σε εκλογές.
Σε ότι αφορά τα πρόσωπα που συνθέτουν τη 
σημερινή κυβέρνηση και ενδεχόμενες αλλα-
γές, το 49% θεωρεί αναγκαία την ανανέωση 
όσων σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος και 
την καθημερινότητα, ενώ 3 στους 10 πιστεύ-
ουν ότι οι αλλαγές προσώπων πρέπει να 
εστιαστούν στο υπουργείο Οικονομικών. Αξιο-
σημείωτο είναι ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα 
δεν θέλησε να απαντήσει το 21%, ποσοστό 
που ερμηνεύεται ως απόρροια της απαισιο-
δοξίας που διακατέχει τους πολίτες. Γεγονός 
που αποτυπώνεται στο ερώτημα αναφορικά 
με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με 
το 72% να δηλώνει απαισιοδοξία και μόλις το 
17% αισιοδοξία.
Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 23 
και 26 Απριλίου και επιβεβαιώνει, επί της 
ουσίας, την αίσθηση που έχουν όλοι οι πολί-
τες, πάνω στην οποία εδράζεται  και η στάση 
του ΤΕΕ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά στη 
σελ. 3 

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7 - 8  αποκόμματα εφημερίδων

Αντισυνταγματικός ο νόμος  
για τα αυθαίρετα 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) σε διάσκεψη, κεκλεισμέ-
νων των θυρών, έκρινε σύμφωνα με 
πληροφορίες, του Τύπου  αντισυνταγ-
ματική την τακτοποίηση των αυθαι-
ρέτων νέας γενιάς με "πάγωμα" της 
κατεδάφισής τους για 30 χρόνια (αφού 
καταβληθεί  το σχετικό πρόστιμο), 
όπως επίσης έκρινε αντισυνταγματικό 
στο σύνολό του το νόμο 4014/2011 για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων, τη δημιουργία  
του «Πράσινου Ταμείου», κ.λπ. Όπως 
τόνιζαν νομικοί κύκλοι, στο ΑΠΕ, η 
απόφαση αυτή του ΣτΕ δημιουργεί αδι-
έξοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
που τακτοποίησαν τα  αυθαίρετά τους, 
ενώ διαιωνίζει το πρόβλημα των αυθαι-
ρέτων, καθώς η Πολιτεία δεν εκφράζει 
τη βούληση να συμμορφωθεί στις 
αποφάσεις του ΣτΕ. Επίσης, προκα-
λείται αναστάτωση λόγω των χιλιάδων 

περιπτώσεων μεταβιβάσεως ακινήτων 
και συμβολαιογραφικών πράξεων που 
έγιναν την τελευταία διετία, ενώ την 
ίδια στιγμή προκαλούνται τεράστια 
ερωτηματικά στους πολίτες, οι οποίοι 
εντάχθηκαν στις σχετικές ρυθμίσεις 
του νόμου καταβάλλοντας αξιόλογα 
χρηματικά ποσά για την νομιμοποίη-
ση των αυθαιρέτων τους. Εξάλλου, 
γεννώνται ερωτηματικά για το εάν θα 
επιστραφούν τα ποσά που έχουν κατα-
βληθεί για την νομιμοποίηση αυθαιρέ-
των ή θα βρεθεί άλλης μορφής λύση. 
Μάλιστα, προσέθεταν οι ίδιοι κύκλοι 
ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν 
καταβληθεί και αμοιβές σε μηχανικούς 
οι οποίοι επωμισθήκαν το μεγάλο  βά-
ρος διευθέτησης της νομιμοποίησης. 
Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
είναι άμεση η νομοθετική παρέμβαση 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, προ-
σέθεταν οι ίδιοι κύκλοι. 

Κατά το πρόσφατο 
παρελθόν η Ολομέ-
λεια του Συμβου-
λίου της Επικρα-
τείας έχει κρίνει 
αντισυνταγματική 
την παλαιότερη 
προσπάθεια (παλαιό 
νομοθετικό πλαίσιο) 
νομιμοποίησης των 
αυθαιρέτων.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ημέρες Καριέρας» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 

20-21
Μαΐου
2013

16-17
Μαΐου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:«Ρύθμιση προς ένα 
έξυπνο ψηφιακό οικοσύστημα» 
ΜΑΡΟΥΣΙ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδρομείων 

Για 3η φορά διοργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Δωμάτων, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στο 
Αμβούργο της Γερμανίας από τις 13 ως τις 15 Μαΐου, από την Διεθνή Ομοσπονδία Πράσινων Δωμά-
των(International Green Roof Association-IGRA) και υπό την αιγίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Μεταφορών, Κτιρίων και Αστικών Υποθέσεων.
Πληροφορίες: www.greenroofworld.com

ΑΜβΟΥΡΓΟ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: "10th HSTAM International 
Congress on Mechanics"
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφηρμοσμένης Μηχανικής,  
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

 Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης, 
θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 17 ως τις 19 
Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο και θα συμμε-
τέχουν ομιλητές από τη Γαλλία, την Ελβετία, αλλά 
και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 
στη Θέρμη (14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυ-
γύρου) και θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις για όλες 
τις εξελίξεις στο χώρο της ορεινής διάσωσης. Το 
πρακτικό μέρος του συνεδρίου με ασκήσεις και 
επιδείξεις θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
και την Κυριακή στο Ρετζίκι, με τη συμμετοχή 
ελικοπτέρου. 
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διάσωσης όλων 
όσοι ασχολούνται με την ορειβασία, τον εναλλα-
κτικό τουρισμό και, φυσικά, την ορεινή διάσωση. 
Στη φετινή εκδήλωση αναμένεται και συμμετέχουν 
περίπου 300 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα.
Φέτος, οι key note speakers που θα συμμετέχουν 
θα είναι στελέχη Γαλλικών (P.G.H.M.) και Ελβετι-
κών (Air Zermatt) διασωστικών ομάδων, που θα 
μεταφέρουν τις πολύτιμες εμπειρίες και τη γνώση 
που έχουν αποκομίσει από τη διαχρονική δράση 
τους στις Άλπεις. Επίσης, για πρώτη φορά θα 
δοθεί η ευκαιρία στους συνέδρους να συμμετέ-
χουν σε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, καθώς 
άνθρωποι που αγνοούνταν και διασώθηκαν, θα 
μοιραστούν μαζί τους τις σκέψεις και τα συναι-

σθήματά τους μέσα από αφηγήσεις πραγματικών 
ιστοριών.
Το βράδυ του Σαββάτου 18 Μαΐου μια ξεχωριστή 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο καταφύγιο του 
Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης, στον Χορτιάτη. Πρόκειται για 
την ιστορική συνάντηση, μετά από 34 χρόνια των 
ορειβατών και των διασωστών, που είχαν εμπλακεί 
στο τραγικό δυστύχημα στον Όλυμπο το 1979. 
Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα μιλήσουν 
παλιοί ορειβάτες και διασώστες, αναφέροντας 
τις εμπειρίες τους από το παρελθόν, ενώ όσοι 
παραβρεθούν θα μπορούν να συμμετέχουν δυνα-
μικά στη συζήτηση με ερωτήσεις, απομυζώντας 
την εμπειρία και το συναίσθημα των ατόμων που 
έζησαν κάτι τόσο τραγικό.
Πληροφορίες: www.hrt.org.gr, τηλ.: 2310 310649, 
e-mail: inform@hrt.org.gr 

 Το 14ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Eco-innovation δι-
οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας, στις 
23 και 24 Μαΐου 2013 στην Πράγα.
Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο «Into clean air… 
Delivering innovative solutions for mobility, 
energy and ICT in cities» και σχετίζεται κυρίως 
με το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τα 
προβλήματα που δημιουργεί στους ανθρώπους που 
ζουν στην πόλη. Τα τρία βασικά θέματα θα είναι η 
ενέργεια, η μετακίνηση και τα τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα, για τα οποία θα μιλήσουν σημαντικές 
προσωπικότητες από την Ευρώπη, αλλά και από 
όλο τον κόσμο. 
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία για την ποιότητα του αέρα, καθώς και 
παραδείγματα από επιτυχημένες στρατηγικές 
σχεδιασμού που έχουν εφαρμοστεί σε πόλεις. 
Επιπλέον, θα παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες που 
αξιοποιούν την αλλαγή νοοτροπιών, αλλά και ιδέες 
που αφορούν στην χρηματοδότηση προγραμμάτων 
για την δημιουργία κατάλληλων αστικών υποδομών. 
Τέλος, θα αναδειχθούν δίκτυα και συνεργασίες 
με πολίτες, για την δημιουργία ενός καλύτερου 
αστικού περιβάλλοντος, ενώ μία συνεδρίαση θα 
αφιερωθεί ειδικά στα ζητήματα των πόλεων της 
Τσεχίας.
Περισσότερα: ec.europa.eu

Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης

	  

Πράγα: 14o Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Eco-Innovation
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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

Το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας
Η Ολομέλεια των συμβούλων της Επικρατείας (πρόεδρος ο Κ. Μενουδάκος 
και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) 
στην διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών κατά την οποία αποφασίστηκε 
ότι είναι  αντισυνταγματικός στο σύνολό του ο νόμος 4014/2011 ειδικότερα 
έκριναν κατά πλειοψηφία ότι ο Ν. 4014/2011 είναι αντίθετος στο άρθρο 24 
παράγραφος 2 του Συντάγματος που προστατεύει το περιβάλλον, τον ορθο-
λογικό πολεοδομικό σχεδιασμό, το οικιστικό περιβάλλον, κ.λπ. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ, οι δικαστές έκριναν ότι ο 
επίμαχος νόμος του 2011 παραβιάζει ευθέως το άρθρο 24 του Συντάγματος 
και δεν δέχθηκαν κανέναν άλλο ισχυρισμό όσων είχαν προσφύγει στο ΣτΕ 
κατά της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, κ.λπ. Επίσης, δεν δέχθηκαν ότι λό-
γοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την επιβάρυνση -του ήδη κατά πολύ 
επιβαρυμένου- οικιστικού περιβάλλοντος και έκαναν δεκτές τις σχετικές 
αιτήσεις ακυρώσεως.
-Οι θέσεις της εισηγήτριας για τα αυθαίρετα του 2011: Κατά την συζήτηση 
των προσφυγών (Χαρίκλειας Θεοδωρίδη, Αθ. Μιχελή και Π. Θεοδωρόπου-
λου) ενώπιον της Ολομέλεια του ΣτΕ στις 14 Φεβρουαρίου 2012, κατά του 
νόμου του 2011 για τα αυθαίρετα, η κυρία Σακελλαροπούλου είχε αναφερθεί 
στην νομολογία του δικαστηρίου της τελευταίας 3ετίας (παλαιότερες απο-
φάσεις) που είχαν κρίνει ότι η συνταγματική ανοχή απέναντι στα αυθαίρετα 
εξαντλήθηκε με τον Ν. 1337/1983 και ότι δεν είναι δυνατή η αποφυγή 
κατεδάφισης για τα αυθαίρετα «νέας γενιάς», δηλαδή όσα κτίστηκαν μετά 
τις 31.1.1983. Επίσης, η εισηγήτρια είχε αναφερθεί στο περιεχόμενο του 
επίμαχου Ν. 4014/2011, που μεταξύ των άλλων, προβλέπει, ότι αναστέλλεται 
για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και κατεδάφισης αυθαιρέτων (περιλαμ-
βανομένων και των ημιυπαίθριων χώρων) μετά την καταβολή του σχετικού 
προστίμου (το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία θα υπαχθεί η πολεοδομική παράβαση), ενώ ορίζεται ότι το ειδικό 
πρόστιμό που θα καταβληθεί θα αποδίδεται στο «Πράσινο Ταμείο». Μάλιστα, 
είχε επισημάνει η εισηγήτρια ότι δόθηκαν αλλεπάλληλες παρατάσεις για την 
υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής των αυθαιρέτων στον επίμαχο νόμο, όπως 
είχαν επίσης δοθεί και παρατάσεις για τις καταθέσεις των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα, η κυρία Σακελλαροπούλου τον περασμένο 
Φεβρουάριο ενώπιον του ακροατηρίου είχε θέσει το ερώτημα «εάν η αντι-
μετώπιση της οξύτατης δημοσιονομικής κρίσης την οποία διέρχεται η χώρα, 
σε συνδυασμό με τη γενικευμένη και διαχρονική μορφή που έχει λάβει η 
αυθαίρετη δόμηση, μετά την πάροδο 30 περίπου ετών από τη θέσπιση του Ν. 
1337/1983 και την πρόβλεψη παρεμβάσεων πολεοδομικής εξισορρόπησης 
με διάθεση τμήματος των εσόδων, συνιστούν ή όχι εξαιρετικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αφενός 
την απόκλιση από τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της 
ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και αφετέρου αν θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν την επιβάρυνση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, 
αλλά και τη διαφοροποίηση της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ ως προς την 
αυθαίρετη δόμηση».
-Προμήνυμα του ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα του Ν. 4014/2011:Υπενθυ-
μίζεται ότι τις πρώτες ημέρες του Απριλίου του 2012 η Ολομέλεια του Συμ-
βούλιου της Επικρατείας (διαδικασία Αναστολών) με πρόεδρο τον μετέπειτα 
υπηρεσιακό πρωθυπουργό Παν. Πικραμμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο 
Επικρατείας κυρία Σακελλαροπούλου, έστειλε το πρώτο μήνυμα για την 
«τύχη» των αυθαιρέτων του Ν. 4014/2011. Τότε, οι δικαστές «πάγωσαν» την 
νομιμοποίηση όλων των αυθαιρέτων νέας γενιάς που η ανέγερσής τους 
βεβαιωνόταν με «ελαστικούς» τρόπους απόδειξης του χρόνου κατασκευής 
τους (υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις μηχανικών, ιδιωτικά έγγρα-
φα, κ.λπ.), επαναφέροντας το «ρολόι» στο καθεστώς των προϋποθέσεων 

νομιμοποίησης προ της 28ης Ιουλίου 2011 (ημερομηνία εφαρμογής του 
Ν. 4014/2011), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής μόνο με 
αεροφωτογραφίες και δημόσια έγγραφα. 
-Παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο: Να σημειωθεί ότι και κατά το παρελθόν η 
Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματικό το παλαιότερο νομοθετικό 
καθεστώς νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Ενδεικτικά, το πρώτο δεκαήμερο 
του 2009 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ομόφωνα (35 
δικαστές) με την υπ΄ αριθμ. 3500/2009 απόφασή της, είχε αποκλείσει κάθε 
προσπάθεια διατήρησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαι-
ρέτων «νέας γενιάς» (που χτίστηκαν μετά το νόμο Τρίτση-Ν. 1337/1983, 
δηλαδή που ανεγέρθηκαν μετά την 31.1.1983) και στα οποία εντάσσονται ως 
αυθαίρετες κατασκευές και οι ημιυπαίθριοι χώροι. Το 2009 οι σύμβουλοι 
Επικρατείας δέχτηκαν ότι η τελευταία συνταγματικά ανεκτή εξαίρεση από 
την κατεδάφιση ήταν για τα κτίσματα που ανεγέρθηκαν μέχρι την 31.1.1983 
και συνεπώς κάθε εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών 
που έγιναν μετά την ημερομηνία αυτή, παραβιάζει το άρθρο 24 παράγραφος 
2 του Συντάγματος (για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον), καθώς και τις 
συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν το κράτος δικαίου, την ισότητα 
και τον σεβασμό στην αξία του ανθρώπου.
-Τί ζητούν από το ΣτΕ: Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύ-
γει κάτοικοι του Αμαρουσίου Αττικής, της Φθιώτιδος, Θεσπρωτίας, κ.λπ. 
επικαλούμενοι, μεταξύ των άλλων, ότι θίγονται με τον αντισυνταγματικό Ν. 
4014/2011 που προβλέπει την διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων 
και την επιβολή ειδικού προστίμου υπέρ του «Πράσινου Ταμείου». Ακόμη, 
ζητούν την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις δι-
αδικασίες είσπραξης και απόδοσης του ειδικού παραβόλου-προστίμου στο 
«Πράσινο Ταμείο», προσδιορίζουν τον τρόπο υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και εγγράφων, κ.λπ.
Ειδικότερα, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο επίμαχος νόμος παραβιάζει 
το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, τις 
συνταγματικές αρχές της ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος βάσει 
επιστημονικού σχεδιασμού, την συνταγματική αρχή της ισότητας, την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών, κ.λπ., όπως επίσης παραβιάζει και την Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Τέλος, η δημοσίευση 
της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ αναμένεται μέσα στους επόμενους 
μήνες.
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Η ομάδα των αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών Two Islands, με έδρα το Λονδίνο, κέρδισε τον διαγωνισμό Flint’s 
Flat Lot, με θέμα τη δημιουργία προσωρινής θερινής κατασκευής στο πάρκινγκ του κέντρου της ομώνυμης 
πόλης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, δυτικά του Ντιτρόιτ, κερδίζοντας και το έπαθλο των 25.000 δολαρίων.
Η πρόσκληση καλούσε τους αρχιτέκτονες να δημιουργήσουν μια προσωρινή κατασκευή ικανή να φιλοξε-
νήσει δημόσιες εκδηλώσεις, παρέχοντας όλες τις ανέσεις, όπως σκιά, καθίσματα, ψύξη και μια σκηνή, κα-
λύπτοντας μόλις οκτώ θέσεις του μεγάλου πάρκινγκ. Στον διαγωνισμό που ξεκίνησε το φθινόπωρο μετείχαν 
221 σχήματα και ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου.
Τις συμμετοχές έκρινε επιτροπή του Αμερικανικού Ινστιτουτου Αρχιτεκτόνων και το αποτέλεσμα ενθουσίασε 
τον εκτελεστικό διευθυντή του Flint Public Art Project, όπως έχει ονομαστεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, 
καθώς «δημιουργεί ένα όμορφο σύμβολο μιας νέας πόλης», όπως χαρακτηριστικά είπε.
Το “σπίτι του Mark”, όπως ονόμασαν την κατασκευή οι δημιουργοί της, αποδεικνύει πως η αρχιτεκτονική έχει 
την ικανότητα να μετατρέπει τους δημόσιους χώρους σε χώρους τέχνης προς μεγάλη τέρψη των κατοίκων 
και των επισκεπτών της πόλης κατά τη διάρκεια του Flat Lot το καλοκαίρι. Ο σχεδιασμός, σε στυλ Tudor, 
εμπεριέχει και έναν συμβολισμό, καθώς …αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού κατοίκου της Flint, του 
Mark Hamilton, η οικογένεια του οποίου έχασε το σπίτι της κατά τη μεγάλη κρίση, υπενθυμίζει την πόλη που 
έχει χαθεί, αλλά και τη δυνατότητα για διαρκή αναγέννηση. Η κατασκευή έχει αποθηκευτική ικανότητα 1.500 
λίτρων νερού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ψυκτικό σπρέι κατά τη διάρκεια των θερμών ημερών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εν μέσω διεθνούς κρίσης, κάποιοι αναζητούν 
…Κροίσους για να αγοράσουν κοινές ως προς 
τη χρήση, παράλογες ως προς την κατα-
σκευή και εξωπραγματικές ως προς τις τιμές 
συσκευές.
Με αυτό το σκεπτικό μία βρετανική εταιρεία 
δημιούργησε ένα φορητό υπολογιστή, ο οποίος 
δεν διαθέτει κάτι ιδιαίτερο ως προς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά (μια οθόνη 17 ιντσών και μόνο 
128 GB μνήμης), η αξία του οποίου αποτιμάται 
σε ένα εκατομμύριο δολάρια !
Η διαφορά έγγυται στους πολίτιμους λίθους 
στην εξωτερική επιφάνεια και στην επίστρωση 
με διαμάντια του πληκτρολογίου. Φυσικά, το 
μοντέλο διατίθεται μόνο κατόπιν προπαραγγε-
λίας. Μέχρι τώρα πελάτης δεν έχει βρεθεί.

ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ

Η Αίτνα “βρυχάται” προσφέροντας θεαματικές εικόνες, 
τρομάζει τους κατοίκους των πόλεων Λινγκουαγκλόσα, Τα-
ορμίνα και Μεσίνα, αλλά οι ειδικοί επιμένουν ότι η θεαματική 
ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν εμπνέει λόγους ανησυχίας.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο το ηφαίστειο εξερράγη για 
13η φορά εντός του 2013, εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος 500 
μέτρων, η οποία έφτασε σε απόσταση ως και 600 χιλιόμετρα 
μακριά !
Οι κάτοικοι της περιοχής, πάντως, είχαν ενημερωθεί εγκαί-
ρως για την επικείμενη έκρηξη καθώς ένας γκρι καπνός 
έβγαινε επί ημέρες από το ηφαίστειο, ενώ η εκτόξευση της 
λάβας συνοδεύτηκε από σεισμικές δονήσεις έως 2,5 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ.



Δεκτή έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ η βελτιωμένη -ύψους 712 εκατ. ευρώ- προσφορά του 
επενδυτικού σχήματος Emma Delta για τον ΟΠΑΠ και «έκλεισε» η συμφωνία για την 
πώληση του 33% του Οργανισμού. «Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μεγάλη απο-
κρατικοποίηση στη χώρα μας», δήλωσε ο Ιω. Στουρνάρας.

Στην "Emma Delta" το 33% του ΟΠΑΠ

Αμέσως μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει η Διακομμα-
τική Επιτροπή για τα ακίνητα με βασικό θέμα το νέο 
φόρος στα ακίνητα που θα ισχύσει από την 1η Ιανου-
αρίου 2014.  Σε σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο 
Οικονομικών, στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, ο βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Απ. Βεσυρόπουλος, ο εκπρό-
σωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Δημήτρης 
Χατζησωκράτης και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, 
αποφασίστηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει 
να υπάρχουν στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους κατ' επάγ-
γελμα αγρότες οι οποίοι είτε θα εξαιρεθούν είτε θα 
πληρώνουν ένα μικρό φόρο από του χρόνου. Αποφα-
σίστηκε επίσης ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει 
στο Ε9 να δηλωθούν όλα τα ακίνητα που έχει κάποιος 
στην κατοχή του, δηλαδή και τα αγροτεμάχια. Εκεί 
θα πρέπει να υπάρξουν όλα τα σχετικά στοιχεία για 
το αν είναι καλλιέργειες, βοσκότοποι, κοντά σε αιγια-
λούς ή παραλίες ή αν είναι... σε βουνοκορφές.
Αν και οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μέχρι τον 
Ιούνιο που θα κατατεθεί το νέο φορολογικό, εκτιμά-
ται ότι θα χρειαστεί επικαιροποίησης των στοιχείων 
το φθινόπωρο καθώς θα έχει μεσολαβήσει η αναπρο-
σαρμογή των αντικειμενικών αξιών και η ένταξη στο 
σύστημα όλων των περιοχών της χώρας. Η φορολό-
γηση των αγροτεμαχίων και το ύψος των εσόδων που 
θα προβλεφθούν, θα κρίνει και το αφορολόγητο για 
τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα αντικαταστήσει το 
χαράτσι. Αν τα έσοδα μπορούν να φτάσουν ή και να 
ξεπεράσουν τα 3,2 δισ. ευρώ τότε θα υπάρξει αφο-
ρολόγητο, πιθανότατα 50.000 ευρώ. Όπως εκτιμάται, 

από τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια αναμένεται να 
εισπραχθούν περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Αποφάσεις για το νέο φόρο 
στα ακίνητα 

Προχωρά η κατασκευή Σταθμού Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην 
περιοχή του Ελαιώνα, σε οικόπεδο του 
Ενιάιου Σύνδεσμου Αττικής. Μετά την 
κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρ-
τωσης, τα απορριμματοφόρα δεν θα 
χρειάζεται να μεταβαίνουν στον ΧΥΤΑ 
Φυλής, αλλά στον Ελαιώνα απ΄ όπου 
θα ξεκινούν μεγαλύτερα οχήματα, 
τα οποία θα μεταφέρουν στον τελικό 
προορισμό, σε συμπιεσμένη μορφή, 
μεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών, με 
λιγότερα δρομολόγια.
Για την κατασκευή του ΣΜΑ, ο δήμος 
Αθηναίων θα προχωρήσει στην 
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 
με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Ο σταθμός 
μεταφόρτωσης προβλέπεται από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Αττικής και η από-
φαση για την κατασκευή του εγκρί-

θηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική 
Επιτροπή του Συνδέσμου. Ο δήμος 
Αθηναίων θα αναλάβει την χρηματο-
δότηση του έργου από το ΠΕΠ Αττικής 
2007-2013 και ο προϋπολογισμός για 
την κατασκευή του εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στα 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο 
σταθμός θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτη-
το οικόπεδο του ΕΔΣΝΑ. Η κατασκευή 
του ΣΜΑ θα γίνει σύμφωνα με τους 
εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους 
που προκύπτουν από την ελληνική και 
διεθνή νομοθεσία και με δημοπράτηση 
ανοιχτού διεθνούς δημόσιου διαγωνι-
σμού. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο ΣΜΑ 
θα εξυπηρετεί τους δήμους Αθηναίων 
και Αιγάλεω. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 
με απόφαση του ΕΔΣΝΑ, ο σταθμός 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων θα 
εξυπηρετεί και απορριμματοφόρα των 
δήμων Αγίας Βαρβάρας, Νίκαιας-Αγ. Ι. 
Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου.

Μεταφόρτωση σκουπιδιών στον Ελαιώνα

Συνθήματα από τους διαδηλωτές και παρεμβάσεις από τους 
επίσημους ομιλητές κατά της ανεργίας, της φτώχειας, της εξα-

θλίωσης, της κατάργησης των 
εργασικών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων και κατά των 
πολιτικών που επιβάλλουν τα 
μνημόνια κυριάρχησαν στις 
χθεσινές κινητοποιήσεις για 
την εργατική Πρωτομαγιά. 
Πραγματοποιήθηκαν απεργι-
ακές συγκεντρώσεις για την 
Πρωτομαγιά με ξεχωριστές 

εκδηλώσεις από ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ και εξωκοινοβουλευτική 
αριστερά στην Αθήνα και σε πόλεις της περιφέρειας. 

Συγκεντρώσεις για την  
εργατική Πρωτομαγιά 

Σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου τέθηκε το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της 
ΔΕΗ. Το ωράριο κατά τη θερινή περίοδο (από 1ης Μαΐου 2013 έως 31ης Οκτωβρίου 
2013) είναι συνεχές, από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, ενώ κατά τους χειμερινούς 
μήνες ισχύει διακεκομμένο ωράριο για τη μειωμένη χρέωση (6 ώρες τη νύχτα και 2 το 
μεσημέρι). Το πάγιο του νυχτερινού ρεύματος είναι 2 ευρώ το τετράμηνο ενώ οι κιλοβα-
τώρες ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης χρεώνονται με 0,06610 Euro/kWh.

Θερινό ωράριο για το νυχτερινό
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τιμή αγοράς από το Emma Delta είναι 6,19 ευρώ ανά 
μετοχή- Ο ΟΠΑΠ «ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ» ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ 652 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ • Στον 
«αέρα» 450.000 που τακτοποίησαν κτίσματα- Τρύπα 1,4 δισ. στα δημόσια 
έσοδα- «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΣτΕ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

ΚΕΡΔΟΣ: Η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση επί μνημονίου αποτελεί 
από χθες γεγονός- ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ EMMA DELTA LTD Ο ΟΠΑΠ ΑΝΤΙ 652 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ- Οι «μνηστήρες» βελτίωσαν την προσφορά τους κατά 30 εκατ. 
ευρώ- Το Δημόσιο θα εισπράξει άλλα 112 εκατ. ευρώ από φόρο και από 
μέρισμα 60 εκατ. • Ι. Κωστόπουλος: Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη των 
διεθνών κεφαλαιαγορών προς τον όμιλο- ΤΑ ΕΛΠΕ ΖΗΤΗΣΑΝ 500 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 3,5 ΔΙΣ. • Αναζητούν την «πηγή» ανάμεσα στα νομικά 
πρόσωπα και τα αγροτεμάχια- ΚΕΝΟ ΕΝΟΣ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Η κοινοπραξία Emma Delta βελτίωσε την προσφορά της κατά 
30 εκατ. ευρώ- ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΕΝΑΝΤΙ 712 
ΕΚΑΤ. • ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 700-800 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ- Στόχος η 
αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των χρεών προς τρίτους μέχρι το τέλος 
του 2013 • ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ • Με επιτόκιο 4,5% 
για κεφάλαιο κίνησης και υλοποίηση επενδύσεων- ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ… ΣΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜμΕ.

Η ΑΞΙΑ: Η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση δίνει το στίγμα στους ξένους 
επενδυτές- ΟΠΑΠ: ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ- Έσπασε το απόστημα της 
διαφθοράς της διαπλοκής και των νταβατζήδων- Με αντιπρόταση 652 εκατ. 
ευρώ, ενισχυμένη κατά 30 εκατ., το 33% του οργανισμού κατακυρώθηκε 
στο κοινοπρακτικό σχήμα Γ. Σμετς, Δ. Μελισσανίδη, Χρ. Κοπελούζου • 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η EUROBANK- Αύξηση κεφαλαίου 580 
εκατ. ευρώ μετά την είσοδο του ΤΧΣ με ανταλλαγή ομολογιών. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για επενδύσεις σε 
Ελλάδα και εξωτερικό- ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ- Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους αλλά και εγχώριους επενδυτές 
για τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα- Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στο ταμπλό 
του Χρηματιστηρίου και οι νέοι «πρωταγωνιστές» από μεγάλη και μεσαία 
κεφαλαιοποίηση- Μειώνονται οι θέσεις σε κρατικά ομόλογα και εμπορεύματα 
• Μετά τη βελτιωμένη προσφορά που ανήλθε στα 652 εκατ. ευρώ- ΣΤΗΝ 
EMMA DELTA ΠΕΡΝΑ ΤΟ 33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ 
ΑΚΡΙΒΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2014- Με αντικειμενική αξία άνω των 300.000 ευρώ- 
Αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ • ΣΤΗΝ EMMA DELTA ΤΟ 33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ 
• ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΗΜΕΡΑ- Από την 
ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης- Η κίνηση δεν θα βοηθήσει την ασθμαίνουσα 
οικονομία της Ευρωζώνης εκτιμούν οικονομολόγοι.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ • Η ΡΗΞΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ • 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ: Η ΚΡΗΤΗ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΗΣ • Ιδιωτικοποιήσεις: 
ΠΟΔΑΡΙΚΟ 652 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΠ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΚΛΕΙΔΩΣΕ» Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Πρώτη μεγάλη 
αποκρατικοποίηση- Αύξηση τιμήματος κατά 30 εκατ. σε 10 δόσεις • ΣΤΑ ΑΚΡΑ 
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ • ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΚΡΙΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- Από την ολομέλεια του ΣτΕ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ με επιδότηση 
επιτοκίου- ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
• ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΔΙΧΤΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ- 
Υψηλές επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων προβλέπει το σχέδιο για 
τον ενιαίο φόρο ακινήτων του 2014 • ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΟΠΑΠ- Το 33% του Οργανισμού σε Μελισσανίδη, Σμετς με 652 εκατ. €.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις για την 
τακτοποίηση- ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – Στον αέρα 
έσοδα, μεταβιβάσεις και «Πράσινο ταμείο» • ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑ • ΟΠΑΠ: ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ 652 ΕΚΑΤ.

ΕΘΝΟΣ: Με υπουργικές αποφάσεις οι καταργήσεις οργανισμών- οργανικών 
θέσεων- ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΑΠΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ • ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΕΚΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έγινε δεκτή η βελτιωμένη προσφορά της Emma Delta- 
«ΓΥΡΙΖΕΙ» ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ- Σε ιδιώτες με 652 εκατ. ο ΟΠΑΠ- Επιταχύνονται οι 
αποκρατικοποιήσεις • ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΥΣ 1 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Βενιζέλος και Παπανδρέου για 
το ΠΑΣΟΚ…- … ΕΒΑΛΑΝ ΚΛΗΡΟΝ- Μιλούν ακόμη και για διάσπαση του 
κόμματος • Σιγά οι Έλληνες (ξανα)κοιμούνται- ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
• Ο κύκλος των χαμένων ιδιωτικοποιήσεων- ΟΠΑΠ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΧΤΗΚΕ 

ΤΟ UNDER • ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: ΠΑΣΟΚ: Άγριος καβγάς Βενιζέλου- Παπανδρέου για τη 
μαύρη τρύπα των 116 εκατ.- ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ- 
«Τουρίστας» στο κόμμα του ο ΓΑΠ: «Δεν είμαι λογιστής»- Η λυπητερή θα πάει 
στους Έλληνες φορολογούμενους • Εργατική Πρωτομαγιά- ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΑΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Στα χέρια του 
Μελισσανίδη ο ΟΠΑΠ- Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΑΜΑΡΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απαιτεί με αγωγή 800.000 ευρώ και φυλάκιση για τον 
εκδότη της εφημερίδας- Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- 
Επιχείρηση εκφοβισμού την ώρα που το ΠΑΣΟΚ σπαράσσεται για τα χαμένα 
εκατομμύρια- Η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου ζητάει και τα ρέστα για 
τα ρεπορτάζ από τα επίσημα πρακτικά της Προανακριτικής για τη «λίστα 
Λαγκάρντ» και τα περίφημα $550.000.000 • ΣΤΟ FUND ΤΟΥ «ΤΙΓΡΗ» ΤΟ 33% 
ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ- Υπονομεύεται από τις δυνάμεις της 
καταστροφής.

Η ΑΥΓΗ: Σύγκρουση για το μέλλον της Ευρώπης- ΤΟΡΠΙΛΙΖΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ 
Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ • ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Να αυξηθούν οι συντάξεις- Καμία άλλη περικοπή- 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Απόφαση- βόμβα του ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματική τη ρύθμιση- 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ • Τι ετοιμάζει η κυβέρνηση για 
τον ενιαίο φόρο ακινήτων- ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε9 ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τα φοβερά και τρομερά στοιχεία, που αποκάλυψε το 1995 
ο Γιάννης Φουράκης- ΜΥΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ Ο… «ΒΑΣΙΛΕΥΣ»!
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ΑΛΥΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 2/05/2013

Στα 713 εκατ. ευρώ ανήλθαν τον Απρίλιο οι αποπληρωμές 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα υπουργεία προς ιδιώτες, 
φτάνοντας το συνολικό ύψος των πληρωμών στα 2,2 δισ. 
ευρώ, έναντι χρηματοδοτικών αιτημάτων ύψους 3,7 δισ. ευρώ 
που έχει κάνει δεκτά έως τώρα το υπουργείο Οικονομικών. 
Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων κινείται παράλληλα και 
με την επιστροφή των βεβαιωμένων επιστροφών φόρων, 
που έχει φτάσει από την αρχή του χρόνου τα 744 εκατ. ευρώ, 
έναντι συνολικών οφειλών περίπου 900 εκατ. ευρώ που 
ήταν βεβαιωμένα στο τέλος του 2012. To πρόβλημα, όμως, 
για το υπουργείο Οικονομικών δεν φαίνεται να είναι τόσο 
n αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και το 
τέλος του 2012. Είναι και n δέσμευση προς την τρόϊκα, ότι n 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα συνοδευτεί 
από τη δημιουργία νέων χρεών προς τους ιδιώτες. Τα επίσημα 
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι, παρά τις 
πληρωμές που ανακοινώνονται, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι 
μόνο δεν μειώνονται, αλλά και αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. 
Στο σημείο αυτό, το σύστημα δείχνει να «πάσχει» ακόμη με 
βάση τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι και το τέλος 
Μαρτίου. Η πορεία του υπολοίπου των οφειλών για το Μάρτιο 
φτάνει τα 7,9 δισ. ευρώ, από 8,2 δισ. ευρώ, έναντι ληξιπρόθεσμων 
οφειλών ύψους 7 δισ. που ήταν στο τέλος του Ιανουαρίου. Με 
δεδομένο αυτό, τίποτα δεν αποκλείει στο τέλος του χρόνου οι 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου να παραμένουν 
στο ύψος των 8 δισ. ευρώ. Κύρια πηγή νέων χρεών είναι τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, από ληξιπρόθεσμες οφειλές 
3,72 δισ. Ευρώ στην αρχή του χρόνου, έφτασαν τα 4,1 δισ. ευρώ 
στο τέλος Μαρτίου. To ίδιο και τα νοσοκομεία, τα οποία από 
1,3 δισ. Ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αρχή του χρόνου, 
έφτασαν στο τέλος Μαρτίου να χρωστούν σε ιδιώτες 1,9 δισ. 
ευρώ. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ύψος των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα από 
την αρχή του έτους, αφού από το 1,1 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος 
του Ιανουαρίου, στο τέλος Μαρτίου έφτασε το 1,04 δισ. ευρώ. 
To ίδιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Στο τέλος 
Ιανουαρίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν τα 366 εκατ. 
ευρώ και στο τέλος Μαρτίου μειώθηκαν ανεπαίσθητα στα 341 
εκατ. ευρώ. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι στην θέση των 
παλαιών χρεών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γεννιούνται 
νέα, παρατείνοντας το θέμα των ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων 
του Δημοσίου. Στις συναντήσεις που έχουν γίνει με την τρόικα, 
οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν ξεκάθαρα χαρακτηρίσει 
τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου «γκρίζα ζώνη». 
Με άλλο λόγια, κρυφό έλλειμμα, το οποίο μεταφέρεται από 
έτος σε έτος, αλλοιώνοντας την προσπάθεια δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία, 
δικαιολογήθηκε για άλλη μια φορά για το έλλειμμα μεταξύ των 
εκταμιεύσεων του υπουργείου Οικονομικών και των πληρωμών 
των υπουργείων, αποδίδοντάς το σε θεσμικά και λειτουργικά 

αιτήματα. Υποσχέθηκε δε ότι οι πληρωμές θα επιταχυνθούν τους 
επόμενους μήνες, αφού προωθείται n επίλυση των προβλημάτων, 
που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμών. Ο κ. 
Σταϊκούρας τόνισε, πάντως, ότι ο δείκτης συνολικών πληρωμών 
επί του συνόλου των χρηματοδοτούμενων πόρων διαμορφώθηκε 
στο 60% τον Απρίλιο, από 48% το Μάρτιο. Με βάση τα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών, τα 2,3 δισ., από τα συνολικά 3,7 δισ. 
ευρώ, αφορούσαν χρηματοδοτικά αιτήματα από τα υπουργεία 
Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας. Στο υπουργείο 
Εσωτερικών διατέθηκαν 400 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή 
εφάπαξ. Μέχρι στιγμής, διατέθηκαν 254,6 εκατ. ευρώ για την 
αποπληρωμή 6.624 εφάπαξ συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων. 
Επίσης, διατέθηκαν 99 εκατ. ευρώ για την κάλυψη 1.100 εφάπαξ 
σε ασφαλισμένους του KAΠ -ΔΕΗ. Στο υπουργείο Εσωτερικών 
διατέθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών 429,81 εκατ. ευρώ, 
κυρίως για την αποπληρωμή υποχρεώσεων σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης A' και B' βαθμού. Στο υπουργείο Υγείας 
διατέθηκαν κονδύλια ύψους 1,471 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 654 
εκατ. ευρώ δόθηκαν για την κάλυψη ληξιπροθέσμων οφειλών 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) 
και 814 εκατ. ευρώ δόθηκαν για την αποπληρωμή οφειλών των 
νοσοκομείων.

Η «ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ» ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ - ΚΑΙ 
ΑΠΕΙΛΕΙ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 16-17 | 2/05/2013

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει n ανεργία στις τάξεις των 
νέων ανθρώπων όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία -ειδικά 
την τελευταία πενταετία, μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Δραματικοί τόνοι χαρακτηρίζουν όλες τις 
δηλώσεις πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων, αλλά και τα 
σχετικά αφιερώματα των μεγάλων ΜME, που κάνουν συχνά 
λόγο για «χαμένη γενιά των ανέργων» και για μια «ωρολογιακή 
βόμβα» στα θεμέλια των σύγχρονων κοινωνιών. Απολύτως 
αναντίστοιχες είναι, όμως, οι ενέργειες που γίνονται προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί n ανεργία των νέων και να απενεργοποιηθεί n 
βόμβα προτού εκραγεί. Σε βαθμό, μάλιστα, που μας αναγκάζει να 
αναρωτηθούμε μήπως n κατάσταση αυτή βολεύει ορισμένους, 
δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για να προωθήσουν πιo 
εύκολα τα σχέδιά τους. Μια «καμμένη γη», δηλαδή, στην οποία 
θα καλλιεργηθούν οι «γενετικά μεταλλαγμένοι» εργαζόμενοι 
της νέας εποχής: ελαστικοί, ανασφαλείς, χωρίς ουσιαστικά 
δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές.
 Σε αυτόν τον κανόνα, n πολιτισμένη και κοινωνικά φιλική 
Ευρώπη όχι απλώς δεν αποτελεί τη φωτεινή εξαίρεση, αλλά 
είναι θλιβερή πρωταγωνίστρια. Σήμερα, συνολικά, ο ένας στους 
τέσσερις νέους ανθρώπους στις χώρες της Ευρωζώνης δεν 
έχει δουλειά, ενώ οι πιθανότητες να βρει μία αξιοπρεπή θέση 
είναι πολύ μικρές. Στον Νότο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 
πολύ μεγαλύτερο: στην Ισπανία και την Ελλάδα έχει αγγίξει 
το εξωφρενικό 60%, ενώ στην Ιταλία και τη Γαλλία αυξάνεται 
αλματωδώς, υπενθυμίζοντας στις ηγεσίες τους ότι n κρίση είναι 
προ των πυλών. 
Ακόμη και n γνωστή για τις -ευρηματικές, προκλητικές και 
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ενίοτε προσβλητικές- διαφημίσεις της ιταλική εταιρεία Benetton 
επέλεξε να στηρίξει μια πρόσφατη καμπάνια της στον τίτλο 
«Άνεργος της Χρονιάς», συνοδευόμενο από φωτογραφίες 
(καλοντυμένων, φυσικά) νέων ανθρώπων χωρίς δουλειά. Έτσι, τα 
ρήγματα στο περίφημο ευρωπαϊκό μοντέλο πολλαπλασιάζονται 
και βαθαίνουν. Στην αντίθεση Βορρά-Νότου, στην απαξίωση της 
«ευρωπαϊκής ενοποίησης», στη χλεύη προς την παραδοσιακή 
πολιτική ελίτ, τώρα έρχεται να προστεθεί και το χάσμα των 
γενεών -το οποίο, με τη σειρά του, ανατροφοδοτεί και εντείνει 
όλα τα προαναφερθέντα μέτωπα. Η πράξη επιβεβαιώνει με τον 
πιo αδιαμφισβήτητο τρόπο όσους είχαν προβλέψει ότι, στον 
αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, n 
κρίση αντιστρέφει τον ρου της ιστορίας: για πρώτη φορά μετά 
τον πόλεμο, n νέα γενιά συνειδητοποιεί ότι θα ζήσει χειρότερες 
μέρες σε σχέση με τους γονείς της. Μπορεί, άραγε, n εικόνα 
αυτή να αλλάξει, στο ορατό μέλλον; Πειστικές απαντήσεις δεν 
έχουν ακόμη δοθεί. Οι προτάσεις συνήθως είναι αόριστες, τόσο 
στο περιεχόμενο όσο και στον χρόνο εφαρμογής και απόδοσης 
τους. Για παράδειγμα, n Κομισιόν υπόσχεται να διαθέσει 5-6 
δισ. ευρώ από τα 950 δισ. του νέου επταετούς προϋπολογισμού 
της (2014-2020) -οι ειδικοί θα αποφασίσουν το πού και το πώς, 
με βάση τις γνωστές παρασκηνιακές και υπόγειες συναλλαγές 
που διεξάγονται στις Βρυξέλλες για όλα τα μικρά και μεγάλα 
θέματα.  Την ίδια στιγμή, αρκετοί πιπιλίζουν την... καραμέλα της 
«ανάπτυξης», ως φάρμακο δια πάσα νόσο και πάσα μ...ία!  Έτσι, 
λένε με περισσή βεβαιότητα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας, και θα βρουν δουλειά εκατομμύρια νέοι. Τι δουλειά, 
όμως; Για πόσο χρόνο και με τί αμοιβές; Εδώ, είναι αλήθεια ότι 
οι νεοφιλελεύθεροι -είτε στην αγγλοσαξονική είτε στη γερμανική 
εκδοχή τους- προσφέρουν το πιο πειστικό μοντέλο. To αφιέρωμα 
του The Economist, στο τεύχος της 27ης Απριλίου, αποδεικνύει 
του λόγου το αληθές. «To φαινόμενο της ανεργίας των νέων 
είναι συνήθως πιο έντονο στις χώρες που διαθέτουν άκαμπτη 
αγορά εργασίας. Βιομηχανικοί κλάδοι που κυριαρχούν τα καρτέλ, 
μεγάλες εισφορές για τις προσλήψεις, αυστηροί κανόνες για τις 
απολύσεις, υψηλοί κατώτατοι μισθοί: όλα αυτά συμβάλλουν ώστε 
να καταδικάζονται οι νέοι άνθρωποι στο περιθώριο (...). Για τον 
λόγο αυτό, n απορρύθμιση των αγορών εργασίας είναι κλειδί για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων», γράφει το βρετανικό 
περιοδικό στο κεντρικό του άρθρο, μην αφήνοντας πολλά 
περιθώρια παρανοήσεων. Αυτή, όμως, είναι n πολιτική την οποία 
εισηγούνται και επιβάλλουν n E.E. και το ΔΝΤ στις χώρες των 
Μνημονίων, αλλά και σε αυτές που δεν έχουν υπογράψει ακόμη 
επισήμως, όπως n Ισπανία και n Ιταλία. Αυτή ακριβώς είναι n 
ουσία της «Ατζέντας 2010» που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση 
Σρέντερ - Πράσινων στη Γερμανία, στις αρχές της δεκαετίας του 
2000 και θεωρείται ότι έδωσε προβάδισμα ανταγωνιστικότητας 
στη χώρα έναντι των εταίρων της -παράγοντας, παράλληλα, 
στρατιές μερικά απασχολούμενων και νεόπτωχων. Κυρίως νέων 
ανθρώπων, οι οποίοι πάντως δεν καταγράφονται στις λίστες 
των ανέργων... Τα εκατομμύρια των νέων χωρίς δουλειά που 
υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη (και όχι μόνο, φυσικά) δίνουν 
την ευκαιρία στους πάντες να αντιμετωπίσουν το δίλημμα: να 
ασχοληθούν με τα στοιχεία και τις στατιστικές ή να δώσουν 

προτεραιότητα στις ανθρώπινες ζωές; Αν και, για την ώρα, είναι 
γεγονός ότι και τα στοιχεία και οι ζωές πάνε από το κακό στο 
χειρότερο... 
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 Μετά την εγκατάλειψη των σχεδίων για μετατροπή του 
φαληρικού όρμου σε λιμάνι κρουαζιέρας, n ανάπλαση σύμφωνα 
με τα σχέδια του Ρέντσο Πιάνο «ξεπαγώνει». Στόχος είναι τα 
έργα να δημοπρατηθούν τον Σεπτέμβριο. Ο χρόνος πιέζει πλέον 
ασφυκτικά, καθώς n ανάπλαση πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 
τέλος του 2015. Η ανάπλαση του φαληρικού όρμου (της περιοχής 
που βρίσκεται ανάμεσα στις εκβολές του Κηφισού και του Ιλισού) 
θα ανατεθεί από τη Γ.Γ. Δημοσίων Έργων, n οποία προ ημερών 
ανέθεσε σε υπηρεσίες της τις αρμοδιότητες για τα τρία βασικά 
έργα:
• Αστικές Υποδομές. To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
αντιπλημμυρικού καναλιού για την προστασία των περιοχών 
Μοσχάτου - Καλλιθέας, τη «μετακίνηση» προς τη θάλασσα κατά 
90 μέτρα, τη βύθιση και τμηματική κάλυψη της Λ. Ποσειδώνος 
(ώστε να κατεδαφιστεί n σημερινή γέφυρα και να απελευθερωθεί 
n θέα προς τη θάλασσα), την κατασκευή κόμβων πρόσβασης 
προς και από το συνεδριακό κέντρο (Tae Kwon Do) και ενός 
αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από την Ψυττάλεια 
για άρδευση του πρασίνου. 
• Κτιριακά, περιβάλλων χώρος. Αφορά τη μετατροπή σχεδόν του 
συνόλου των 530 στρεμμάτων της έκτασης σε μητροπολιτικό 
πάρκο, την κατασκευή τριών υπογείων χώρων στάθμευσης (1.000 
θέσεων συνολικά), τριών υδατοδεξαμενών για κολύμβηση και 
αναψυχή. Και τέλος, την ανέγερση κτιρίων 16.000 τ.μ. με χρήσεις 
εστίασης - αναψυχής, πολιτιστικές, αθλητικές και εμπορικές. 
• Λιμενικά έργα. To έργο περιλαμβάνει όλα τα λιμενικά έργα, την 
κατασκευή προβλητών περιπάτου, με τη μεγαλύτερη να φθάνει 
σε μήκος τα 120 μέτρα, την αναδιαμόρφωση του κρηπιδώματος, 
τη διαμόρφωση τεχνητής παραλίας και των νησίδων προστασίας 
της.   Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Υποδομών, στόχος είναι όλα τα έργα να δημοπρατηθούν 
τον Σεπτέμβριο (από κοινού ή ξεχωριστά, δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί). Εκκρεμεί n έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου, που πρέπει 
να ολοκληρωθεί, να τεθεί σε διαβούλευση και να εγκριθεί μέσα 
στο καλοκαίρι. Tις ημέρες αυτές αναμενόταν να ολοκληρωθεί 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο έλεγχος του σχεδίου 
προεδρικού διατάγματος για τις χρήσεις γης στην περιοχή. 
Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015, για 
δύο λόγους. Πρώτον, για να μη χαθεί n χρηματοδότηση των 250 
εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής. Δεύτερον, για να εγκαινιαστούν 
ταυτόχρονα με το παρακείμενο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος». Δυστυχώς, n δημοπράτηση του έργου 
καθυστέρησε τουλάχιστον ένα 5μηνο εξαιτίας της διερεύνησης 
(από πλευράς υπ. Ανάπτυξης) της δυνατότητας μετατροπής του 
φαληρικού όρμου σε λιμένα κρουαζιέρας. Πρόθεση της πολιτείας 
είναι n διαχείριση και εκμετάλλευση του φαληρικού όρμου να 
ανατεθεί σε ιδιώτη μέσω σύμβασης παραχώρησης.


