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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ο Φρανσουά Ολάντ στη γκιλοτίνα. Ο Ντέιβιντ 
Κάμερον στην πυρά. Η Άνγκελα Μέρκελ στην 
αγχόνη. Κι από δίπλα οι Μαρίν Λεπέν, Χεερτ 
Βίλντερς, Νάιτζελ Φάρατζ και Μπέπε Γκρίλο 
είναι έτοιμοι να τους «κατασπαράξουν».
Με αυτό τον τρόπο διακοσμεί ο βρετανικός 
Economist άρθρο του με τίτλο «η Ευρώπη 
προσέρχεται στις κάλπες», επικεντρώνοντας 
στην οργή και στην απογοήτευση των πολιτών 
της Ευρώπης, πολλοί εκ των οποίων έπειτα 
από τα χρόνια της κρίσης, θα ήθελαν να 
στείλουν σύσσωμη την πολιτική ηγεσία στο 
πυρ το εξώτερο. Με δεδομένο, όμως, ότι η 
κάλπη δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, η 
αποχή μπορεί να σημειώσει ρεκόρ και όσοι 
προσέλθουν να στηρίξουν λαϊκιστικά και 
εξτρεμιστικά κόμματα, πυροδοτώντας εκ νέου 
την κρίση, που αυτή τη φορά θα είναι, κατά 
βάση, πολιτική, επισημαίνει το περιοδικό.
Για μια «ψευδο-χώρα», γνωστή ως Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κάνει λόγο στο άρθρο της στο CNN.
com η Nina dos Santos, ανταποκρίτρια στο 
Λονδίνο, η οποία επισημαίνει ότι η Ένωση έχει 
απομακρυνθεί από την διακήρυξη του ιδρυτή 
της Jean Monnet και αναρωτιέται: αν ο κύριος 
στόχος της ΕΕ δεν είναι πλέον να διασφαλίσει 
την ειρήνη, και δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
ευημερία, τότε ποιός θα πρέπει να είναι ο 
ρόλος της; 
Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο όραμα, ένα νέο 
πρόγραμμα που θα κάνει τους λαούς της 
να αισθάνονται παθιασμένοι γι’ αυτή, 
υπογραμμίζει, και γι’ αυτό οι Ευρωεκλογές θα 
πρέπει να θεωρηθούν ως ένα καλό εφαλτήριο, 
τονίζει.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Θωράκιση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των μηχανικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ  
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Η «απελευθέρωση» των επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων απα-
ξιώνει ακόµη  περισσότερο τον 
ρόλο του µηχανικού και οδηγεί 
σε βέβαιη υποβάθµιση της  ποι-
ότητας των παραγόµενων δηµό-
σιων και ιδιωτικών έργων και της 
ασφάλειας των  κατασκευών, µε 
όλες τις πολύ σοβαρές συνέπειες 
που επιφέρει αυτό σε βάρος του 
δηµόσιου συµφέροντος και της 
κοινωνίας γενικότερα, αλλά και 
του µεµονωµένου «απροστάτευ-
του» ιδιώτη πολίτη. Αυτό τονίζεται 
σε ψήφισμα που εξέδωσε η Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ/Τμήμα ανα-
τολικής Κρήτης υπογραμμίζοντας 
την αντίθεση του με τη φιλοσοφία 
και τις προβλέψεις του λεγόμενου 
πολυνομοσχεδίου Ν.4254/2014. 
Στο ίδιο ψήφισμα διατυπώνονται 
πέντε βασικές αρχές-προτάσεις 
στις οποίες θα πρέπει να βασίζο-
νται τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των μηχανικών, υπογραμμίζοντας 
ότι ο τίτλος του διπλωµατούχου 
µηχανικού απονέµεται σε απο-
φοίτους πολυτεχνικών σχολών 
5ετούς διάρκειας και αντιστοιχεί 
σε επαγγελµατικά δικαιώµατα µε-
ταπτυχιακού επιπέδου (επίπεδο 
προσόντων 7). 
Παράλληλα σημειώνεται ότι  τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα που 
θα πρέπει να έχουν όλες οι ειδικό-
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τητες των διπλωµατούχων µηχανι-
κών, να αποδίδονται µε βάση το 
γνωστικό αντικείµενο των σπου-
δών τους, το οποίο προκύπτει 
τόσο από το πρόγραµµα σπου-
δών όσο και από την επιστηµονι-
κή κατεύθυνση κάθε τµήµατος ή 
και µεταπτυχιακού προγράµµα-
τος σπουδών. Ιδιαίτερα τονίζεται 
ότι  η διάκριση που προβλέπει ο 
νέος νόµος (Ν. 4254/2014) για 
την απόδοση  επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων (έκδοση Π∆ µε τη 
σύµφωνη γνώµη του ΤΕΕ για  
τρείς ειδικότητες και έκδοση Π∆ 
µε τη γνωµοδότηση του ΤΕΕ για 
τις υπόλοιπες)  είναι ανεπίτρεπτη, 
αντιεπιστηµονική, αντιθεσµική και 
αντισυνταγµατική γιατί δηµιουργεί 
δυο κατηγορίες διπλωµατούχων 
µηχανικών.

Η απόδοση των 
επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων 
όλων των ειδικο-
τήτων θα πρέπει 
να γίνεται από  
το ΤΕΕ, υπο-
γραµµίζεται στην 
απόφαση του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

31
Μαΐου
2014

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Ενέργεια στα Kτήρια»   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
SEAP – PLUS  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό παράρτημα της 
ASHRAE

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
12-13

Ιουνίου
2014

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: για την επισκευή και ενίσχυση 
των κατασκευών  
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ

26-27
Ιουνίου
2014

Σεμινάριο με τίτλο: «Start-ups και Επιχειρηματικότητα 
στο διαδίκτυο» διοργανώνει από τις 28 Μαίου ως τις 6 
Ιουνίου 2014 το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου (διάρκειας 20 ωρών)
είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευόμε-
νων πάνω στον τομέα του Επιχειρείν στο διαδίκτυο, από 
όλες τις δυνατές πλευρές:
Δημιουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικού καταστήματος
Δημιουργία και Προώθηση μιας Start up
Διαφήμιση και προβολή,  Χρήσιμα δωρεάν εργαλεία
Νομικά – Λογιστικά θέματα
Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζό-
μενοι θα  είναι ικανοί να:
-Αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο.
-Διαχειρίζονται και να επιβλέπουν την πορεία ενός 
e-shop.
-Σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αποδοτικές διαφημι-
στικές καμπάνιες 
μέσω Google και Facebook.
-Προβάλλουν την επιχείρησή τους μέσω κοινωνικών 
δικτύων με γόνιμο τρόπο,
-Χρησιμοποιούν χρήσιμα εργαλεία που παρέχονται 
δωρεάν σαν υπηρεσίες στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:
-Τι είναι και πως λειτουργεί μια Startup, τρόποι 
χρηματοδότησης, crowd-funding, πώς αυξάνονται οι 

πιθανότητες επιτυχίας.
-Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει επικερδώς ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα.
-Τι περιλαμβάνει μια αποδοτική διαφημιστική καμπάνια 
στο διαδίκτυο.
-Πώς βοηθούν τα social media και το newsletter.
-Τι εργαλεία υπάρχουν διαθέσιμα – δωρεάν – στο δια-
δίκτυο ώστε να επιτευχθεί  μείωση εξόδων και αύξηση 
αποδοτικότητας.
-Τι ευκαιρίες επιχειρηματικότητας υπάρχουν σήμερα 
στο διαδίκτυο.
-Τι νομικά ή λογιστικά προβλήματα εμφανίζονται 
συνήθως και πως 
αντιμετωπίζονται.
Συντονιστής: Μηνάς Περτσελάκης,  Ηλεκτρολόγος Μηχ/
κος και Μηχ/κος Η/Υ (PhD), mpertselakis@teemail.gr, 
http://goo.gl/OxoVPy

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας- 
ΕΛΙΝΤ με την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος Δ.Σ.: Σπύρου Κωνσταντίνος, Καθηγητής 
& Κοσμήτορας, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Αντιπρόεδρος: Σίγουρας Απόστολος, Διπλ. Μηχανολό-
γος Μη/κός ΑΠΘ
Γ. Γραμματέας: Μπασδάνη Ελένη, Πολιτικός Μηχανι-
κός, Συγκοινωνιολόγος MSc, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.)   
Ταμίας: Αναστασάκη Σόνια Σταυρούλα, Ναυπηγός 
Μηχανικός - Επιθεωρητής Πλοίων
Τακτικά Μέλη: Πρατικάκης Γεώργιος, Διπλ. Ναυπηγός 
Μηχανικός & Μηχανολόγος Μηχ. Παραγωγής      
Βοζίκης Γεώργιος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Υπομηχα-
νικός, Εκτελεστικός Διευθυντής Ένωσης Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.)                              
Κότρελ Γεώργιος, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός
Αναπληρωματικά Μέλη:  Δασκαλάκης Νικόλαος, Αντι-
ναύαρχος Λ.Σ.(Τ) (ε.α.), Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος 
Μηχανικός Ε.Μ.Π.   
Μοσχούτης Νικόλαος, Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α) - Ναυτι-
λιακός Σύμβουλος 
Συγκροτήθηκε, επίσης, για την ίδια χρονική περίοδο η 
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), ως εξής:
Πρόεδρος Ε.Ε.: Παπαπέτρος Αδαμάντιος,  Διπλ. 
Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχανικός M.Sc
Μέλη:Ευσταθίου Χρήστος,  Διπλ. Μηχανολόγος 
Μηχανικός
Θεμελής Νικόλαος,  Διπλ.Ναυπηγός Μηχανολόγος 
Μηχανικός, Ερευνητής Ε.Μ.Π. Αναπληρωματικό Μέ-
λος: Μεϊντάνης Σταύρος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Στις 12 Μαΐου συνεδρίασε η Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Σ.Ε.) του Ινστιτούτου, η οποία εξέλεξε ως Πρόεδρό 
της -ο οποίος την εκπροσωπεί και στο νεοσύστατο Δ.Σ. 
ΕΛ.Ι.Ν.Τ. -τον Μαντζαφό Μιχαήλ, Διπλ. Μηχανολόγο 
Μηχανικό. 

Νέο Δ.Σ. 
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Γεώργιος Π. Καραλής
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Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

 Σεμινάριο με τίτλο: «Προσέγγιση των μορφών και των πρακτικών δόμησης του παρελθόντος και της απο-
κατάστασής τους από εναλλακτική και βιοκλιματική άποψη», διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής και θα διεξαχθεί από τις 6 έως 
12 Ιουνίου 2014, στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα, στην Άλλη Μεριά Βόλου. Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα γίνο-
νται μέχρι τις 26 Μαΐου 2014.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός της θεωρητικής υποστήριξης, εργαστήρια 
οικοδομικών εφαρμογών (αποκατάσταση, εκ νέου χτίσιμο λίθινων τοίχων, παρασκευή κονιαμάτων και ωμών 
πλίνθων κλπ), καθώς και εργαστήριο χρήσης εργαλείων πληροφορικής που αφορούν στην περιβαλλοντική 
συμπεριφορά του κτηρίου. Πληροφορίες: www.sadas-pea.gr, τηλ. 2103215146, fax: 2103215147.

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Start-ups και Επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 

«Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών μετά την ψήφιση 
του πολυνομοσχεδίου»

Σε αναλυτική ανακοίνωση, ( υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Αγαπάκης, ο 
αντιπρτόεδρος Μ. Χωραφάς και ο γενικός γραµµατέας Ι. Γ. Κασαπά-
κης) ανακοινώθηκε ότι « η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητη-
ρίου Ελλάδος Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης σε τακτική της συνεδρί-
αση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος, 
οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών την 28η Απριλίου 2014 συζήτησε το 
ως άνω θέµα, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Π.Σ.Δ.Μ.Η.-
Τ.Α.Κ. και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω: Με την ιδε-
ολογική και πολιτική επικράτηση του οικονοµικού  νεοφιλελευθε-
ρισµού στην ΕΕ ξεκίνησε η «απελευθέρωση» του επαγγέλµατος του 
µηχανικού. Ήδη από το 1989, µε µια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες 
(89/48, 2005/36, Μπολκενστάιν, συνθήκη της Μπολόνια) επιχειρείται 
η αποσύνδεση του πτυχίου – διπλώµατος από τα επαγγελµατικά δι-
καιώµατα και η απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων.  Στη χώρα 
µας, για δεκαετίες, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα καθορίζονταν όχι 
µόνο µε βάση την αρχή 
της αντιστοίχισης γνω-
στικού αντικειµένου και 
επαγγελµατικής ύλης, 
αλλά κυρίως µε βάση 
την αριθµητική υπεροχή 
ορισµένων ειδικοτήτων. 
Η τακτική αυτή δηµι-
ούργησε, µε τη σύµφω-
νη γνώµη του κεντρικού 
ΤΕΕ, έντονο ανταγωνισµό 
µεταξύ των ειδικοτήτων 
και κεκτηµένα που παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου.  Στη συνέ-
χεια, η δηµιουργία σχολών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, χωρίς την  
αντίστοιχη εξειδίκευση στην αγορά εργασίας και χωρίς τη θεσµο-
θέτηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των σχολών 
αυτών, προκάλεσε  έντονες αντιπαραθέσεις µεταξύ των νέων και 
των βασικών ειδικοτήτων. Τα τελευταία χρόνια, µετουσιώθηκε σε 
πράξη η αποσύνδεση διπλώµατος και επαγγελµατικών δικαιωµάτων, 
µε την εισαγωγή της αρχής «όλοι για όλα» και την πιστοποίηση προ-
σόντων, σε επιµέρους αντικείµενα (ενεργειακή επιθεώρηση, έλεγ-
χος δόµησης, ψυκτικές εγκαταστάσεις, κλπ). Παράλληλα, εγκρίθηκε 
πρόσφατα από την ΕΕ το εθνικό πλαίσιο προσόντων, που προβλέπει 
οκτώ επίπεδα όπου στο 6o επίπεδο εντάσσονται τόσο οι διπλωµατού-
χοι όσο και οι τεχνολόγοι µηχανικοί. Με τη διαβάθµιση αυτή αγνοεί-
ται η πενταετής διάρκεια σπουδών των πολυτεχνικών σχολών. Αν και 
στο πλαίσιο αυτό δεν γίνεται καµία αναφορά στα ιδιωτικά κολλέγια, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενταχθούν στο ίδιο επίπεδο προσόντων. 
Ως φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω, πριν λίγους µήνες, 
µια επιτροπή ανταγωνισµού (στην οποία δε συµµετείχε ούτε ένας 
µηχανικός) και µέσα από µια διαδικασία προσχηµατικού διαλόγου, 
γνωµοδότησε για τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα και προλείανε 
το έδαφος για την ψήφιση του νόµου 4254/2014, ισοπεδώνοντας σε 
ένα βράδυ κάθε έννοια ισότητας αξιοκρατίας και λογικής, απαξι-
ώνοντας ακόµη περισσότερο τους διπλωµατούχους µηχανικούς. Η 
πρακτική του «κατεπείγοντος» που εφαρµόζει συστηµατικά η κυ-
βέρνηση στην  ψήφιση των νόµων ευτελίζει το θεσµικό ρόλο του 
Κοινοβουλίου. Η παντελής έλλειψη διαλόγου και η ουσιώδης τροπο-
ποίηση του κειµένου του νόµου µε το κείµενο που τελικά δηµοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ αναδεικνύει το έλλειµµα 

δηµοκρατίας και την εφαρµογή µικροκοµµατικής πολιτικής. Οι ευ-
θύνες του ΤΕΕ είναι τεράστιες, αφού τόσα χρόνια δεν έχει καταφέ-
ρει να  «κτίσει» θέσεις για την παιδεία, τα ΤΕΙ, τα κολλέγια κι έτσι 
να θωρακίσει τα δικαιώµατα των µελών του. Επίσης, µε την ψήφιση 
του νόµου υποβαθµίζονται τα Πολυτεχνεία της χώρας, αφού δίνεται 
η δυνατότητα στους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας και Υποδοµών 
να καθορίζουν επίπεδα επαγγελµατικής δραστηριότητας για τις 
απαιτήσεις συγκεκριµένων έργων.  Η «απελευθέρωση» των επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων απαξιώνει ακόµη  περισσότερο τον ρόλο 
του µηχανικού και οδηγεί σε βέβαιη υποβάθµιση της  ποιότητας των 
παραγόµενων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και της ασφάλειας των  
κατασκευών, µε όλες τις πολύ σοβαρές συνέπειες που επιφέρει αυτό 
σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και της κοινωνίας γενικότερα, 
αλλά και του µεµονωµένου «απροστάτευτου» ιδιώτη πολίτη». Στην 
ίδια ανακοίνωση η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ «δηλώνει αντί-

θετη στη φιλοσοφία του 
Ν.4254/2014 και θεωρεί 
ότι τα επαγγελµατικά δι-
καιώµατα των µηχανικών 
θα  πρέπει να βασίζονται 
στις ακόλουθες βασικές 
αρχές: 
1. Ο τίτλος του διπλωµα-
τούχου µηχανικού απο-
νέµεται σε αποφοίτους 
πολυτεχνικών σχολών 
5ετούς διάρκειας και 

αντιστοιχεί σε επαγγελµατικά δικαιώµατα µεταπτυχιακού επιπέδου 
(επίπεδο προσόντων 7). 
2. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που θα πρέπει να έχουν όλες οι 
ειδικότητες των διπλωµατούχων µηχανικών, να αποδίδονται µε 
βάση το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους, το οποίο προκύ-
πτει τόσο από το πρόγραµµα σπουδών όσο και από την επιστηµονική 
κατεύθυνση κάθε τµήµατος ή και µεταπτυχιακού  προγράµµατος 
σπουδών. 
3. Η διάκριση που προβλέπει ο νέος νόµος (Ν. 4254/2014) για την 
απόδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων (έκδοση ΠΔ µε τη σύµφωνη 
γνώµη του ΤΕΕ για τρείς ειδικότητες και έκδοση ΠΔ µε τη γνωµο-
δότηση του ΤΕΕ για τις υπόλοιπες) είναι ανεπίτρεπτη, αντιεπιστηµο-
νική, αντιθεσµική και αντισυνταγµατική γιατί δηµιουργεί δυο κατη-
γορίες διπλωµατούχων µηχανικών. Η απόδοση των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να γίνεται από το ΤΕΕ. 
Με βάση το ΠΔ 38/2010 (που ενσωµατώνει την οδηγία ΕΚ 36/2005), 
το ΤΕΕ αποτελεί την οικεία επαγγελµατική οργάνωση (µε τη µορφή 
ΝΠΔΔ) και είναι η πλέον αρµόδια αρχή για την εισήγηση ΠΔ που 
ρυθµίζουν την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού. 
4. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα µεταξύ (όλων) των ειδικοτήτων των 
διπλωµατούχων µηχανικών πρέπει να είναι ξεκάθαρα και διακρι-
τά. Οι περιπτώσεις επικαλύψεων δικαιωµάτων µεταξύ ειδικοτήτων 
πρέπει να οφείλονται µονάχα σε ουσιαστική επικάλυψη του γνω-
στικού αντικειµένου στις σχολές και όχι σε κεκτηµένα δικαιώµατα 
ορισµένων ειδικοτήτων σε βάρος άλλων, όπως συνέβαινε έως τώρα. 
5. Η πιστοποίηση προσόντων για επαγγελµατικά δικαιώµατα, που 
αντιστοιχούν σε γνωστικό αντικείµενο που έχει ήδη διδαχθεί, είναι 
ανεπίτρεπτη». 
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Την Κυριακή κρίνεται η σύνθεση της νέας 
Ευρωβουλής (όπου ψηφίζεται το 90% της 
νοµοθεσίας που ορίζει τη ζωή όλων των ευ-
ρωπαϊκών λαών), αλλά σε έναν βαθµό και η 
επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί τον 
Ζοζέ Μπαρόζο. Η διαδικασία της συγκεκρι-
µένης επιλογής είναι πολύπλοκη και ακο-
λουθεί ένα µακρύ «δροµολόγιο», το οποίο 
παρουσιάζει η δηµοσιογράφος του ΑΠΕ 
Χρ. Πουλίδου, σε ειδικό άρθρο της ως εξής: 
Οι 28 ηγέτες των κρατών- µελών της ΕΕ, 
«κατ΄αντανάκλαση» των αποτελεσµάτων της 
Ευρωβουλής, επιλέγουν τον/τη διάδοχο του 
Ζοζέ Μπαρόζο. Αν θεωρηθεί ως ευθύγραµµη 
η διαδικασία της Συνθήκης, οι 28 επιλέγουν 
τον υποψήφιο της Οµάδας που κέρδισε τις 
περισσότερες έδρες στην ευρωβουλή, µε 
απόφαση που λαµβάνεται µε τη διαδικασία 
της ειδικής πλειοψηφίας- κατά την οποία, η 
πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από το 55% 
των κρατών- µελών, δηλαδή από 16 ηγέτες, 
εφόσον αυτοί απηχούν το 65% του πληθυ-
σµού της ΕΕ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου παραπέµπεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο που λαµβάνει τη σχετική από-
φαση µε απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή µε 
376 ψήφους. Αυτά, κατά τας Γραφάς. Στην 
πράξη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου Χέρµαν φαν Ροµπάι συγκαλεί τη 
µεθεπόµενη των ευρωεκλογών Σύνοδο Κο-
ρυφής- για να αξιολογήσει µαζί µε τους ηγέ-
τες τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών, να 
διαβουλευθούν όλοι µαζί για τον/τη διάδοχο 
του Μπαρόζο και να αποτυπωθούν οι συγκλί-
σεις και τα προβλήµατα. Στη διάρκεια αυτής 
της συνόδου, µπορεί η «ειδική πλειοψηφία» 
(που απαιτείται για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης) να µην συνοδεύσει κάποια από 
τις πέντε κατατεθειµένες υποψηφιότητες και 
αντίθετα να στηρίξει µια έκτη υποψηφιότη-

τα, το λεγόµενο αουτσάιντερ… Η διαδικασία 
επιλογής του/της προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µπορεί, εποµένως, να σκοντάψει 
στα ακόλουθα προβλήµατα: 1) Αν τα αποτε-
λέσµατα των ευρωεκλογών δώσουν µια δια-
φορά 10- 15 εδρών ανάµεσα στην πρώτη και 
τη δεύτερη Πολιτική Οµάδα, τότε δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι ο υποψήφιος της πρώτης 
Οµάδας θα είναι ο επικρατέστερος για την 
Προεδρία της Κοµισιόν. Διότι, αν λχ κερδίσει 
την πρωτιά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα αλλά 
έχει 14 έδρες διαφορά από τη Σοσιαλιστική 
Οµάδα, δεδοµένου ότι στους κόλπους του 
ΕΛΚ θα υπάρχουν Τσέχοι, Ιταλοί, Ούγγροι 
κ.α. ευρωσκεπτικιστές, στην εκλογή του Γι-
ούνκερ θα υπάρξουν σηµαντικές διαρροές. 
Αντίθετα, µπορεί ο υποψήφιος της δεύτερης 
Οµάδας (ο κ. Σουλτς εν προκειµένω) να είναι 
πιο πολυσυλλεκτικός και να υπερψηφιστεί 
από περισσότερους ευρωβουλευτές, διεισ-
δύοντας και σε άλλες Πολιτικές Οµάδες και 
όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιµηθούν εκ των 
προτέρων.
2) Οι ηγέτες, µε βαριά καρδιά καλούνται να 
εφαρµόσουν τη συνθήκη της Λισαβόνας, 
δεδοµένου ότι όλοι οι υποψήφιοι για την 
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
είτε απερχόµενοι είτε υποψήφιοι ευρωβου-
λευτές και, παραδοσιακά, η χηµεία ανάµεσα 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο είναι δυνάµει εκρηκτική. Ως 
εκ τούτου, ενδέχεται οι ηγέτες να σπρώξουν 
στα άκρα τη διαδικασία. Αν λχ ο Ντ. Κάµε-
ρον (που είναι σχετικά απαραίτητος στη δι-
αµόρφωση της απόφασης) ασκήσει επιρροή 
ώστε να γίνει αποδεκτή από περισσότερους 
η θέση του (που είναι απορριπτική για τον 
Σουλτς αλλά και τον Γιούνκερ), τότε από τους 
ηγέτες θα αναζητηθεί µια έκτη υποψηφι-
ότητα, πχ η κ. Λαγκάρντ. 3) Οι νυν υποψή-

φιοι πρόεδροι επειδή έχουν αντιληφθεί ότι 
µπορεί οι ηγέτες να τους ακυρώσουν πριν 
προλάβουν να αρθρώσουν τον λόγο τους, 
συγκαλούν (επίσης στις 27 Μαΐου) διάσκεψη 
των Προέδρων των Οµάδων της Ευρωβου-
λής για να καθορίσουν τη στάση τους. Ήδη, 
πληροφορίες (euobserver) αναφέρουν, ότι 
ευρωβουλευτές δηλώνουν πως θα απορρί-
ψουν όποια λύση προκριθεί από τους ηγέτες 
που αποκλίνει από τις υπάρχουσες υποψη-
φιότητες. Δεδοµένου ότι στην «πρεµιέρα» 
εφαρµογής του νεωτερισµού της συνθήκης 
της Λισαβόνας, δεν είναι σωστό οι ηγέτες να 
αγνοήσουν το πολιτικό µήνυµα της ευρω-
κάλπης. Το συµπέρασµα είναι ότι οι ευρωε-
κλογές θα δώσουν ένα σηµαντικό πρόκριµα 
στην επιλογή του διαδόχου του Ζοζέ Μπαρό-
ζο, αλλά η επιλογή του νέου προέδρου της 
Επιτροπής δεν τελειώνει το βράδυ της Κυ-
ριακής, θα περάσει µέσα από µια δύσκολη 
διαπραγµάτευση.

Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους 
στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωµένου Δάσους Λέσβου στη Μυτιλήνη οµάδα επισκεπτών µε 
προβλήµατα όρασης µε τους συνοδούς τους.  Η οµάδα γερµανών 
επισκεπτών µε προβλήµατα όρασης ενηµερώθηκαν αρχικά για 
τη δηµιουργία του Απολιθωµένου Δάσους, την ποικιλία των φυ-
τικών απολιθωµάτων και τη µοναδικότητά του, την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο, το µουσείο και τις δραστηριό-
τητές του αλλά και τα αποτελέσµατα των ερευνητικών του εργα-
σιών στην προστατευόµενη περιοχή του Απολιθωµένου Δάσους. 

Ακολούθησε περιήγησή τους στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου 
Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυτιλήνη και ενηµέρωσή τους 
για τα µοναδικά απολιθώµατα του Απολιθωµένου Δάσους και τη 
σηµασία τους στην κατανόηση της γεωλογικής εξέλιξης του Αι-
γαίου. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους σε ειδικά επιλεγµέ-
να απολιθώµατα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν απολιθωµένα 
φυτά µέσω της αφής και να παρατηρήσουν τη δοµή τους και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των φυτών που έχουν διατηρηθεί άριστα 
τα τελευταία 20 εκατοµµύρια χρόνια, όπως οι αυξητικοί δακτύλιοι 
των κωνοφόρων δέντρων.

Απολιθωμένο δάσος Λέσβου



 Άγαλμα της Ελευθερίας και το νησί Ellis 
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ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Η κλιματική αλλαγή, δεν απειλεί μόνο το διαστημικό πα-
ρόν και μέλλον των ΗΠΑ (όπως γράφαμε στο χτεσινό 
Νewsletter), αλλά και την Πολιτιστική Κληρονομιά της χώ-
ρας. Η άνοδος των θαλασσών που προβλέπουν οι επιστήμο-
νες θα θέσει σε κίνδυνο αφανισμού νεότερα και παλαιότερα 
μνημεία, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας και το νησί Ellis 
(όπου έφταναν και έμεναν σε καραντίνα οι πρώτοι μετανά-
στες από την Ευρώπη), επισημαίνει στην έκθεσή της η Ένω-
ση Ανήσυχων Επιστημόνων, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά 
έναν αιώνα καταστροφών.
Στον κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση αναφέρονται 30 
σημεία και μνημεία που τελούν σε κίνδυνο. Μεταξύ αυτών:
Το ιστορικό του Faneuil Hall της Βοστόνης, ένα από τα 
σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης, που κινδυνεύει από τις 
παράκτιες πλημμύρες. 
Το Castillo de San Marcos, στο St Augustine της Φλόριντα, 
το οποίο είναι το παλαιότερο φρούριο των Ευρωπαίων αποί-
κων στη Βόρεια Αμερική, κτίσμα του 17ου αιώνα.
Ο ναός και το ιστορικό μονοπάτι στο Pu'uhonua o Honaunau, 
στο Εθνικό Ιστορικό Πάρκο της Χαβάης, που απειλείται από 
την άνοδο των θαλασσών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η περιοχή του Jamestown, όπου έκτισαν την πρώτη μόνι-
μη εγκατάσταση τους οι Άγγλοι αποικιοκράτες, θεωρείται 
πιθανόν να καλυφθεί από την άνοδο των θαλασσών ως το 
τέλος του αιώνα.
Οι επικριτές των ερευνών/εκθέσεων για την κλιματική αλ-
λαγή, υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος δεν τόσο τρομερός και 
ότι η άνοδος της θερμοκρασίας της γης μπορούσε να είχε 
συμβεί με φυσικό τρόπο και κατά το αρχαίο παρελθόν, κάτι 
που δεν λαμβάνουν υπόψη οι μελετητές, καθώς υπολογί-
ζουν μόνο τα 1.500-2.000 τελευταία χρόνια της ιστορίας του 
πλανήτη. 
Η Ένωση Ανήσυχων Επιστημόνων, ωστόσο, αντιτείνει πως 
όλες οι μελέτες λαμβάνουν υπόψη τις μετρήσεις και πα-
ρατηρήσεις των επιπτώσεων που συνδέονται, ή οφείλονται, 
στην ανθρωπογενή αλλαγή του κλίματος και βασίζονται σε 
πολλαπλές αναλύσεις επιστημονικών στοιχείων. Κυρίως 
στην παγκόσμια αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα, που επιδρούν άμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη. 
Ιστορικές συνοικίες στην Ανάπολη, στο Μέριλαντ, στο Τσάρ-
λεστον, στη Νότια Καρολίνα και στη Φλόριντα, βρίσκονται 
αντιμέτωπες με την άνοδο της στάθμης των ωκεανών και τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα, τονίζουν από την  Ένωση Ανή-
συχων Επιστημόνων. Σε κάποιες περιοχές οι αρχές λαμ-
βάνουν κάποια μέτρα, αλλά αυτά είναι αποσπασματικά και 
περιορισμένα, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση της 
NASA και του ιστορικού χώρου της εκτόξευσης του Apollo 
11. Η NASA έχει αξιολογήσει την κλιματική αλλαγή, τονί-
ζουν οι επιστήμονες, είναι καιρός να την αξιολογήσει σοβα-
ρά και στο σύνολό της η κυβέρνηση, οι οποίοι προσθέτουν 
ότι τα αξιοθέατα και γενικότερα η Πολιτιστική Κληρονομιά 
των ΗΠΑ, είναι, επίσης, ευάλωτα στις μεγάλες δασικές πυρ-
καγιές και στη συνέχεια στις πλημμύρες των μουσώνων.

Faneuil Hall, Βοστόνη

Castillo de San Marcos, St Augustine - Φλόριντα

Pu'uhonua o Honaunau, Χαβάη

Τζέιμσταουν 
Βιρτζίνια
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την κρίση αλλάζει 
τον πολιτικό χάρτη- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- 
Απαιτούνται θαρραλέες αποφάσεις από τους ηγέτες • ΙΚΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ • Αξιολόγηση: Κατά μία βαθμίδα θα ανέβει 
στην κλίμακα η Ελλάδα- Ο FITCH ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ • Φορείς της Αγοράς: ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ • ΔΝΤ: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ ΔΟΣΗ 3,5 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ • Δημόσιο Χρέος: ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο ΟΙΚΟΣ FITCH ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Σε “Β” από “Β-” λόγω επιστροφής σε ανάπτυξη 
και πρωτογενούς πλεονάσματος • ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 96,4% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ • ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 • ΟΠΑΠ: ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ- Έκδοση κάρτας για παίκτες άνω των 21 ετών • 
ΒΟΡΕΙΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΞΟΧΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- 
Στα 285 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις την περίοδο 2012-2013- Πόλοι έλξης η Κρήτη, οι 
Κυκλάδες και η Κέρκυρα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Οι προβλέψεις των επενδυτών για την επόμενη 
5ετία- ΚΕΡΔΗ 15% ΣΤΟ ΧΑ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ • Έπιασε δουλειά η 
αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ • Ευρωζώνη: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΛΙ ΣΤΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ- Χαρτοφυλάκια από ΗΠΑ και Ιαπωνία εγκαταλείπουν την Ευρώπη • 
Στρεβλώσεις: ΤΟ «ΤΥΦΛΟ» ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ «ΠΑΓΩΣΕ» ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ.

Η ΑΞΙΑ: Αφού επιβιώσαμε από το «πειραματόζωο Νο1» της Μέρκελ, δεν θα 
αφήσουμε να μας κάνει ο Αλ. Τσίπρας…- ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ Νο2- Ο κίνδυνος να 
μπει η Ελλάδα σε περιπέτειες που θα την οδηγήσουν στον απομονωτισμό, στη 
Δραχμή και στην έξοδο από την Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΛΑΙΑ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ- Σαμαράς: Κίνδυνος να 
τιναχθούν όλα στον αέρα- Τσίπρας: ΣΥΡΙΖΑ ή λιτότητα • ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ • ΜΠΑΪΝΤΕΝ: 
ΠΑΙΚΤΗΣ- ΚΛΕΙΔΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Στασιμότητα στο Κυπριακό.

ΤΑ ΝΕΑ: ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- Λίγες ώρες προτού 
ανοίξουν οι κάλπες για τον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και τις 
ευρωεκλογές, «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τα σενάρια της επόμενης ημέρας 
και τους άγνωστους πολέμους της αναμέτρησης: από την πρωτοφανή μάχη 
στον Πειραιά ως τη σύγκρουση των πολιτικών τζακιών και από το «φαινόμενο 
Μπέου» ως τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ • Δηλώσεις Σόιμπλε- ΕΜΠΛΕΞΕ 
ΤΣΙΠΡΑ, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ GREXIT.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το μήνυμα Σαμαρά για το διακύβευμα 
των εκλογών- «ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ» • 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
• Βόμβα Σόιμπλε λίγο πριν από τις διπλές κάλπες- «ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ» • Μετά τα περί 
«παραπλανημένων» του Αλέξη Τσίπρα- «ΨΑΡΕΥΕΙ» ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Αγωνία σε ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ για τον «καναπέ» και τη χαλαρή ψήφο- 
ΨΗΦΟ ΜΕ ΨΗΦΟ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ • Συνέντευξη Α. Σαμαρά- 
ΑΡΚΕΙ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΣΤΡΑΦΙ- Τι θα γίνει με την 
εξάντληση της τετραετίας και τις πρόωρες εκλογές. Μήνυμα κατά της αποχής  
• Αλέξης Τσίπρας: ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΑΛΠΗ • 
Μέτωπο Βενιζέλου- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΘΩΟΙ» ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ • Αιχμηρές δηλώσεις- Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΟ GREXIT 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΝΝΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Καθοριστικός παράγοντας των 
μετεκλογικών εξελίξεων η Αριστερά- ΚΑΛΠΕΣ- ΟΡΟΣΗΜΟ • Έρευνα της 
Public Issue για την «Εφ. Συν.»- ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 2,5% Ο ΣΥΡΙΖΑ- Αμφίρροπη 
αναμέτρηση λίγο πριν από τις κάλπες • Ευρωεκλογές: ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ ΣΕ ΑΝΟΔΟ • Αλ. Τσίπρας- Αθήνα: Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η ψήφος των πολιτών δίνει εντολή για την επόμενη 

μέρα- ΚΑΛΠΗ- ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- Ώρα ανατροπής ή συνέχειας 
των μνημονίων • Ζωή Κωνσταντοπούλου: «ΙΔΟΥ Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ 
(ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ) ΝΤΡΟΠΗΣ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η επόμενη ημέρα, οι προβλέψεις και τα πιθανά σενάρια- ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ- Με το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές 
η οικονομία- Μάχη για την πρωτιά από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και οι ελπίδες του 
ΠΑΣΟΚ • Σκιές ευρωσκεπτικισμού στον χάρτη της νέας Ευρωβουλής- ΤΟ 
ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ • Ανατροπές 
ετοιμάζει το υπουργείο- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΦΠΑ, 
ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Το μήνυμα των ψηφοφόρων στον Σαμαρά- ΕΙΣΤΕ 
ΛΑΘΟΣ, ΑΛΛΑΞΤΕ ΚΑΙ …ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ- Αποκαλυπτική δημοσκόπηση στα 
«Π»- Οι πολίτες ζητούν από τον πρωθυπουργό καινούργια πολιτική χωρίς 
εθνικές εκλογές- Τι φοβάται ο «ξένος παράγων» • ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΩΡΕΣ ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το υπ. Οικονομικών αρνείται να εφαρμόσει τη δικαστική 
απόφαση για άμεση επαναπρόσληψη- ΣΑΔΙΣΜΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ- Για τις 
καθαρίστριες • Ο ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΛΟΠΙΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΤΗ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ • Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) 
ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΟΓΕΙΩΣΙΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ- Αυτή είναι η μεθαυριανή επιλογή.

Η ΑΥΓΗ: Αλέξης Τσίπρας: Με τον ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση της 
χώρας- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ- Ευρωεκλογές- 
δημοψήφισμα για τη ζωή μας, την κατάργηση των Μνημονίων, για την 
Ελλάδα, για την Ευρώπη.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟ ΛΑΟ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ανοίγουν τα χαρτιά τους πριν από τη μάχη Μπουτάρης- 
Καλαφάτης, Τζιτζικώστας- Ιωαννίδης- ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΕ ΔΗΜΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Ρωσία θεωρεί ως «μεταβατικό στάδιο» την άνοδο του 
ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής και προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα- Ο 
ΠΟΥΤΙΝ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ.
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 23/05/2014

Οι ευρωεκλογές της Κυριακής στα 28 κράτη-μέλη των 380 
εκατομμυρίων ψηφοφόρων είναι βέβαιο ότι θα σηματοδοτήσουν 
σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ε.Ε., οι συνέπειες των 
οποίων θα εξαρτηθούν από τη διαχείριση που θα κάνουν οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες με πρώτο ραντεβού την Τρίτη το βράδυ στις 
Βρυξέλλες, όπου θα κληθούν να αναλύσουν το αποτέλεσμα.
Όλα δείχνουν ότι η πολιτική σύνθεση της νέας Ευρωβουλής 
θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες. 
Μέχρι τώρα οι πολιτικά ακραίοι ευρωβουλευτές ήταν 
περιθωριοποιημένοι, περίπου γραφικοί και το σημαντικότερο 
δεν αποτελούσαν απειλή για την ομαλή λειτουργία της 
Ολομέλειας.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη νέα Ολομέλεια 
θα βρεθούν περίπου 110-120 ευρωβουλευτές κάθε απόχρωσης: 
ευρωφοβικοί, ακραίοι εθνικιστές, νεοφασίστες και νεοναζί, 
ακραίοι αριστεροί. Οι χώρες προέλευσης πολλές και τα ποσοστά 
τους αναμένονται εντυπωσιακά υψηλά, σίγουρα διψήφια, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Φινλανδία, 
στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία. Ιδεολογικά οι 
διαφορές που τους χωρίζουν μπορεί να είναι από μικρές μέχρι 
τεράστιες, ωστόσο όλοι αυτοί θα έχουν ένα κοινό στόχο, την 
αποδόμηση της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., μέσω ενός ακραίου 
λαϊκισμού.
Οι παραδοσιακές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, δηλαδή η 
κεντροδεξιοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι σοσιαλιστές, 
οι φιλελεύθεροι και εν μέρει οι οικολόγοι θα διατηρήσουν 
τον έλεγχο των κινήσεων αφού θα διαθέτουν περίπου 460-
470 έδρες επί συνόλου 751, ωστόσο θα χρειάζεται πλέον να 
συνασπίζονται για να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ 
των παραδοσιακών κομμάτων θα αδυνατίσουν, αφού θα μπούμε 
στη λογική φιλοευρωπαίοι και μη, κάτι που δεν είναι καθόλου 
καλό για τη δημοκρατία.
Στο ερώτημα γιατί φτάσαμε σ' αυτήν την κατάσταση απαντήσεις 
υπάρχουν, γιατί μόνο τυχαία δεν είναι η ραγδαία άνοδος των 
ακραίων στοιχείων στην Ευρώπη.
Φτάσαμε σ' αυτήν την κατάσταση γιατί οι πολίτες είναι 
θυμωμένοι. Η Ε.Ε. έχει σήμερα 26 εκατ. ανέργους, εκ των 
οποίων 5,5 εκατομμύρια είναι νέα παιδιά κάτω των 25 ετών. Η 
μακροχρόνια ανεργία, που θεωρείται προπομπός της φτώχειας, 
έχει αυξηθεί κατακόρυφα στα δύο φύλα και σε όλες τις ηλικίες.
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση άδειασε τα κρατικά 
ταμεία για τη διάσωση των τραπεζών, που ήταν αναπόφευκτη, 
γιατί αν οι τράπεζες έκλειναν, το χάος θα ήταν απόλυτο, ωστόσο 
αυτό οδήγησε στη συνέχεια στην επιβολή δημοσιονομικής 
λιτότητας στα περισσότερα κράτη-μέλη και στην ύφεση.
Ευθύνες υπάρχουν πρωτίστως για τις κυβερνήσεις, αλλά και 
για τα θεσμικά όργανα. Κατ' αρχήν οι κυβερνήσεις διαχρονικά 
πιστώνονται τις δημοφιλείς αποφάσεις που λαμβάνουν και 
χρεώνουν στην Ευρώπη όλες τις επώδυνες. Από την πλευρά 
τους, τα θεσμικά όργανα, κυρίως η Κομισιόν, απέτυχαν στον 
επικοινωνιακό τομέα, δηλαδή στο να πείσουν τους πολίτες ότι 

η μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ε.Ε. είναι προς το συμφέρον 
τους. Η Ευρωβουλή από την πλευρά της, που εκπροσωπεί και 
τους πολίτες, απέτυχε γιατί δεν λειτούργησε ποτέ ως ανεξάρτητο 
υπερεθνικό όργανο. Σε όλη την περίοδο των μνημονίων δεν 
απαίτησε ποτέ με δυναμικό τρόπο τη λογοδοσία από την 
τρόικα για τα πεπραγμένα της. Το έκαναν έξι μήνες πριν από 
τις ευρωεκλογές με σύσταση επιτροπής έρευνας, ωστόσο 
εκτέθηκαν ακόμη περισσότεροι στα μάτια των πολιτών γιατί οι 
λόγοι αυτής της απόφασης ήταν προφανείς.
Στο ζητούμενο, που είναι η διαμόρφωση της «συνταγής» για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος πριν πάρει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, το βέβαιο είναι ότι θα απαιτηθούν δύσκολες 
συζητήσεις και θα χρειαστούν θαρραλέες αποφάσεις σε επίπεδο 
Ευρωπαίων ηγετών.
Κατ' αρχήν στην επιλογή των προσώπων που θα ηγηθούν 
των θεσμικών οργάνων, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Οι πρόεδροι Μπαρόζο και Βαν Ρόμπεϊ αποδείχθηκε 
ότι δεν είχαν όραμα, ίσως δεν τους βοήθησε και η οικονομική 
συγκυρία, αφού ανέλαβαν την περίοδο της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Και τα δύο θεσμικά όργανα χρειάζονται πολιτικούς που είναι 
πεπεισμένοι ευρωπαϊστές.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν μια αρχική συζήτηση την Τρίτη 
για την προεδρία της Κομισιόν, ωστόσο οι πρώτες αντιδράσεις 
δεν είναι ενθαρρυντικές.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον έχει διαμηνύσει 
ότι δεν επιθυμεί για πρόεδρο κανένα από τους δύο βασικούς 
υποψήφιους, δηλαδή τον κεντροδεξιό Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και 
το σοσιαλιστή Μάρτιν Σουλτς, γιατί τους θεωρεί υπέρμετρα 
ευρωπαϊστές. Αν απορριφθούν και οι δύο, είναι βέβαιο ότι 
τα κράτη-μέλη θα πάνε σε μετωπική σύγκρουση με την 
Ευρωβουλή, που επικαλείται τη Συνθήκη η οποία προβλέπει 
πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη, χωρίς να 
είναι υποχρεωμένοι, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δηλαδή 
ποια πολιτική «οικογένεια» θα κερδίσει τις περισσότερες έδρες. 
Η επιλογή του προσώπου γίνεται με ειδική πλειοψηφία από 
τους ηγέτες, αλλά η σύμφωνη γνώμη της Ευρωβουλής είναι 
απαραίτητη.
Το αμέσως επόμενο βήμα, που θεωρείται και το σημαντικότερο, 
έχει να κάνει με την οικονομία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να 
αποδείξουν με πράξεις στους πολίτες ότι είναι αποφασισμένοι 
να κάνουν τα πάντα για την αύξηση της απασχόλησης. 
Η χρησιμοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων 
που διαθέτει σήμερα η Ε.Ε. υπέρ της καταπολέμησης της 
ανεργίας θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα. 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται τον Ιούνιο για 
κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση, με στόχο την αύξηση της ροής 
της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και στις μμε. Θα 
πρέπει, τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συζητήσουν σοβαρά και 
να καταλήξουν ποιο θέλουν να είναι το μέλλον της Ε.Ε., η οποία 
από τη δεκαετία του 1990 δεν έχει όραμα. 
• Ημερομηνίες -κλειδιά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
- 22 -25 Μαΐου: Ευρωεκλογές στα 28 κράτη-μέλη, όπου 380 
εκατομμύρια ψηφοφόροι θα κληθούν στις κάλπες για την 
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εκλογή των 751 ευρωβουλευτών.
- 27 Μαΐου: Σύγκληση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό μορφή 
δείπνου και μια πρώτη συζήτηση για το διάδοχο του κ. Μπαρόζο.
- Ιούνιος: Σχηματισμός των πολιτικών ομάδων στη νέα 
Ευρωβουλή. Για τη δημιουργία μιας πολιτικής ομάδας 
απαιτούνται τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από τουλάχιστον 7 
χώρες.
- 1-3 Ιουλίου: Πρώτη συνεδρίαση της νέα ολομέλειας της 
Ευρωβουλής και εκλογή προέδρου με απόλυτη πλειοψηφία.
- 14-17 Ιουλίου: Ψηφοφορία στην ολομέλεια της Ευρωβουλής 
για την εκλογή του προσώπου που θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες για την προεδρία της Κομισιόν. Για την εκλογή 
απαιτούνται τουλάχιστον 376 ψήφοι, ενώ αν ο υποψήφιος 
απορριφθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιλέγει νέο υποψήφιο με 
ειδική πλειοψηφία. Ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν επιλέγει τους 
επίτροπους που θα προτείνουν τα κράτη-μέλη.
- Σεπτέμβριος: Οι επίτροποι θα περάσουν από ακρόαση στις 
επιτροπές της Ευρωβουλής, ενώ μεταξύ αυτών θα είναι και 
ο/η αντιπρόεδρος της Κομισιόν που θα οριστεί ταυτόχρονα και 
Υπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια και 
Άμυνα της Ε.Ε., στη θέση της Κάθριν Αστον που αποχωρεί.
- Οκτώβριος: Ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν μαζί με τους 
επιτρόπους θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα της θητείας τους, 
ενώ η ολομέλεια της Ευρωβουλής θα ψηφίσει συνολικά τη νέα 
Επιτροπή.
- Οκτώβριος: Οι 28 Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιλέξουν το πρόσωπο 
που θα διαδεχθεί την 1η Ιανουαρίου 2014 τον Χέρμαν Βαν 
Ρόμπεϊ στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και 
την Υπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική Ασφάλεια και 
Άμυνα.

30 ΜΑΪΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 3,5 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
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ΣΤΙΣ 30 Μαΐου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔΝΤ για να εγκρίνει την εκταμίευση της διπλής δόσης 
συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, όπως 
επιβεβαίωσε χθες ο εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού, 
Τζέρι Ράις.
Ο κ. Ράις δήλωσε ότι τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας 
αναμένεται να πραγματοποιήσουν «σύντομη επίσκεψη στην 
Αθήνα στις αρχές Ιουλίου», προκειμένου να ελέγξουν την 
υλοποίηση των 12 προαπαιτούμενων για τις δύο υποδόσεις 
ύψους 1 δισ ευρώ η καθεμία, οι οποίες αναμένεται να 
εκταμιευθούν το καλοκαίρι. Τα υψηλόβαθμα στελέχη 
της τριμερούς προγραμματίζεται να βρεθούν ξανά επί 
ελληνικού εδάφους τον Σεπτέμβριο, για την επόμενη 
σημαντική αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού των επόμενων 
ετών και τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ 
ρωτήθηκε σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα των 
«Financial Times» για το «Σχέδιο Ζ» που προέβλεπε 

την έξοδο της χώρας μας από την ευρωζώνη. Ο κ. Ράις 
αρκέστηκε να απαντήσει ότι «η δουλειά μας στο ΔΝΤ είναι να 
χτίζουμε διάφορα οικονομικά σενάρια», αφήνοντας ανοιχτό 
το θέμα.
Πρόσθεσε, δε, ότι δεν σχολιάζει το δημοσίευμα των 
«Financial Times», χωρίς ωστόσο να το διαψεύσει.
Σε συμπληρωματική ερώτηση αναφορικά με το αν υπάρχει 
σήμερα ανάλογο σχέδιο, απάντησε: «Δεν γνωρίζω κανένα 
τέτοιο σχέδιο. Δεν θα σχολιάσω το παρελθόν».

ΜΕΙΩΘΗΚΕ 50% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
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ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΗΚΕ το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου κατά 
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους. Διαμορφώθηκε 
σε 1,05 δις. ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 50% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν οι εισπράξεις από 
μεταφορές (ναυτιλία) και τουριστικές υπηρεσίες, ενώ στο 
εμπορικό ισοζύγιο δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες μεταβολές. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 1,05 δις. ευρώ από 2,2 δις. 
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 και 4,4 δια ευρώ το 2012.
Ο δραστικός περιορισμός του ελλείμματος στις αρχές 
του χρόνου προδικάζει ότι είναι εφικτός ο στόχος για 
πλεονασματικό εξωτερικό ισοζύγιο και το 2014.
Πιο αναλυτικά, στο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση του 
πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 464 εκατ. 
ευρώ. Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών 
εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (στα 3,12 δισ. ευρώ 
από 2,88 δισ. ευρώ πέρυσι) και λιγότερο στην αύξηση των 
καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες.
Οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από ξένους τουρίστες 
αυξήθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2013, αντανακλώντας την άνοδο των αφίξεων κατά 16%. 
Ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες Ελλήνων στο εξωτερικό 
αυξήθηκαν κι αυτές κατά 16%.
Στο εμπορικό ισοζύγιο οι εξαγωγές έμειναν αμετάβλητες 
στα περσινά επίπεδα (5,44 δισ. ευρώ), ενώ οριακή αύξηση 
εμφάνισαν οι εισαγωγές στα 10 δισ. ευρώ από 9,96 δια ευρώ 
το 2013.
Τον Μάρτιο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε 
έλλειμμα μόλις 44 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 δια. ευρώ τον Μάρτιο 
του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των 
πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών 
μεταβιβάσεων, καθώς επίσης και στη μείωση του εμπορικού 
ισοζυγίου.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω 
της υποχώρησης των πληρωμών για αγορές καυσίμων. Το 
πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση 
φτάνοντας στα 195 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τη 
σημαντική κατά 26% ενίσχυση των αφίξεων τουριστών.


