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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Ε40/535/28.7.2015, άλλαξε ο χρόνος δήλωσης του Δώρου Χριστουγέννων σε 
ΑΠΔ. Έτσι το δώρο Χριστουγέννων του 2015 θα συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ 
του μηνός Ιανουαρίου 2016 και η καταβολή των συνολικών εισφορών (1/2016 
και Δ.Χ./2015) θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 29η Φεβρουαρίου 2016.

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

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

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Γιώργος Στασινός, πρόεδρος ΤΕΕ: 
«ασφαλιστικές εισφορές και φορο-
λογία οδηγούν εκτός Ελλάδος ή εκτός 
επαγγέλματος όλους τους μηχανι-
κούς» (σελ.1,3)

•   «Ρεαλιστική» η νέα προσέγγιση 
της ΔΕΠΑ για τα διεθνή ενεργειακά 
project (σελ.4)

•  ΕΛΕΤΑΕΝ: 171,8 MW νέων αιολικών 
εγκαταστάθηκαν το 2015 (σελ.4)

•  Νέα νομοθετική ρύθμιση για την 
επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων στα 
δημόσια έργα και στις οδικές παραχω-
ρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση (σελ.4)

•  ΤΕΕ: προκήρυξη εξετάσεων για χορή-
γηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 
(σελ.2)

•  «Έξυπνες» πόλεις της Μεσογείου 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Με τις προτάσεις της κυβέρνησης για τις σχεδιαζόμε-
νες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση, οι ασφαλι-
στικές εισφορές και η φορολογία οδηγούν εκτός 
Ελλάδος ή εκτός επαγγέλματος όλους τους 
μηχανικούς, δήλωσε χθες ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός. «Επομένως η μεταρρύθμιση 
του ασφαλιστικού θα αποτύχει, λόγω μειωμένων 
εσόδων που θα προκύψουν από το μικρότερο 
αριθμό ασφαλισμένων, παράλληλα με την κατα-
στροφή του μεγαλύτερου επιστημονικού κλάδου 
της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε 
ο Γιώργος Στασινός, η συνολική επιβάρυνση από τις 
ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την πρόταση 
της κυβέρνησης είναι 38,45% του εισοδήματος, 
που αν προστεθεί στο 33% φορολογία εισοδήματος 
τρέχουσας χρήσης και στο 100% προκαταβολής 
φόρου επόμενης χρήσης, για τα υψηλότερα εισοδή-
ματα, οδηγεί σε συνολική επιβάρυνση 104,5% του 
εισοδήματος, χωρίς υπολογισμό τέλους επιτηδεύμα-
τος και έκτακτης εισφοράς! Δηλαδή ένας ελεύθερος 
επαγγελματίας σε αυτήν την περίπτωση θα δίνει 
το σύνολο του ετήσιου εισοδήματός του στο 
κράτος και θα χρωστά και κάτι ακόμη! Αυτό και 
μόνο το γεγονός αποτυπώνει το λόγο για τον οποίο αν 
υλοποιηθούν οι προβλέψεις του σχεδίου για το ασφα-
λιστικό θα σημάνει αυτόματα κλείσιμο βιβλίων και 
άμεση έξοδο από την αγορά για χιλιάδες ελεύθερους 
επαγγελματίες. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε έμφαση 
κυρίως στην επιβάρυνση των νέων μηχανικών 
και των νέων επιστημόνων από τις σχεδιαζόμενες 
ρυθμίσεις, για τους οποίους τόνισε ότι «χρειάζονται 
αλλαγές στο σχεδιασμό τώρα, πριν να είναι πολύ 
αργά». Όπως σημείωσε «με αυτές τις ρυθμίσεις 
ένας νέος απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής είτε 

δεν θα θελήσει καν να μπει στο επάγγελμα είτε 
θα έχει ως μονόδρομο τη φυγή στο εξωτερικό». 
Σημείωσε μάλιστα ότι για τους νέους μηχανικούς 
με το ελάχιστο εισόδημα η συνολική επιβάρυνση 
είναι στο 80,5% του εισοδήματος και καλούνται να 
ζήσουν με 114 ευρώ το μήνα, ενώ για έναν νέο μη-
χανικό ασφαλισμένο κάτω της 5ετίας με μηνιαία 
έσοδα 2000 ευρώ η συνολική επιβάρυνση είναι 
75%του εισοδήματος και του απομένουν 495 ευρώ! 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι το μέγιστο όριο 
που μπορεί να δικαιολογηθεί και να επιτρέψει 
στον ασφαλισμένο να ζήσει είναι η συνολική 
επιβάρυνση για φόρους και εισφορές ως το 50% 
του εισοδήματος, ειδικά για τους νέους.
Όλα τα παραπάνω ανέλυσε χθες ο Γιώργος Στασινός 
στις συναντήσεις του τόσο με τον νεοεκλεγέντα 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσο-
τάκη όσο και με την επικεφαλής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη 
Γεννήματα. Ο Γιώργος Στασινός μάλιστα τόνισε 
ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι νέος σχετικά μηχανικός 
και γνωρίζει καλά το σημερινό κόστος ασφάλισης 
στο ΤΣΜΕΔΕ και την επιβάρυνση που θα φέρουν οι 
προτάσεις της κυβέρνησης, ενώ πρόσθεσε ότι τόσο 
ο Αλέκος Φλαμπουράρης όσο και άλλα στελέχη της 
κυβέρνησης, ευρισκόμενοι μέχρι πρόσφατα στην 
μεγαλύτερη κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων» 
του ΤΣΜΕΔΕ, επίσης καταλαβαίνουν την τεράστια 
επιβάρυνση που φέρνουν για τους συναδέλφους 
τους. Δήλωσε όμως αισιόδοξος ότι ακριβώς λόγω 
αυτής της γνώσης του Πρωθυπουργού αλλά και 
δεκάδων στελεχών της κυβέρνησης θα πεισθούν να 
ελαφρύνουν τη συνολική επιβάρυνση των μηχανικών 
και των επιστημόνων, ειδικά των νέων.

ΓιώρΓος ςταςινος, προεδρος τεε: 

«ασφαλιστικές εισφορές και  
φορολογία οδηγούν εκτός Ελλάδος 

ή εκτός επαγγέλματος όλους  
τους μηχανικούς»



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 14-1-2016

ΘεςςαΛονιΚΗ
➦ Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
-σε συνεργασία την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης- δι-
οργανώνει σήμερα στις 12.00 (στο Κέντρο Διάδο-
σης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) - ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη) εκδήλωση με θέμα: «Τεχνολογίες 
CERN, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες».

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

15
Ιανουαρίου

2016

21
Ιανουαρίου

2016

27
Ιανουαρίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλή-
των, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αειφόρου 
διαχείρισης» 
αΘΗνα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώ-
ρους εργασίας»
ΘεςςαΛονιΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτο-
νικές Εφαρμογές" 
αΘΗνα

Συμβούλιο Ενεργειακής 
Αξιοποίησης Αποβλήτων 

Ένωση Ελλήνων Επιστημό-
νων για την Προτυποποίηση 
και την Τυποποίηση

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλο-
πινάκων, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας 

  Το «1st Euro-Mediterranean Conference and 
Exhibition 2016» διοργανώνεται στη Λεμεσό της 
Κύπρου από τις 14 ως τις 16 Απριλίου 2016, από 
τον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχε-
διασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «το ενδιαφέ-
ρον του συνεδρίου επικεντρώνεται στην περιοχή 
της Μεσογείου και ειδικότερα στις μικρές πόλεις 
και κοινότητες, καθώς και στις νησιωτικές περι-
οχές, επιχειρώντας να προβάλλει την παρουσία 
ενός σημαντικού αριθμού τέτοιων πόλεων στις 
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, 
με κοινά προβλήματα και προκλήσεις, κοινή ιστορι-
κή διαδρομή και σημαντικούς δεσμούς, σημαντικό 
ρόλο ως τουριστικών προορισμών, πόλεις-λιμάνια, 
με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά κ.λπ. και να 
αναδείξει προσεγγίσεις, λύσεις, τεχνολογίες και την 
αξιοποίησή τους στην  κατεύθυνση της υποστήρι-
ξης των πόλεων αυτών ως «έξυπνων πόλεων» για 
τη βιώσιμη διαχείριση των προβλημάτων τους.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 7722672, e-mail: stratige@
central.ntua.gr 

«Έξυπνες» πόλεις της Μεσογείου
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

• Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβού-
λων (Π.Ε.Σ.Σ.) διοργανώνει το 3° πανελλή-
νιο συνέδριο με θέμα: «Προοπτικές γιο ένα 
σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο».  Η 
επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 26 έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2016, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και τις εργασίες της μπορούν να 
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπ/σης. Πληροφορίες:  http://
www.pess.gr/ 

• Η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
διοργανώνει -στην Αλεξανδρούπολη, 15 
και 16 Ιανουαρίου 2016- συνέδριο με θέμα: 
«Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτί-
μηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικο-
νομικών Παραμέτρων». Σημειώνεται ότι το 
συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης και διεξάγεται 
σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης. Απευθύνεται στους δημάρχους και 
δημοτικούς συμβούλους της χώρας, καθώς 
επίσης στους συμβούλους ανάπτυξης των 
ΠΕΔ και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης που ασχολούνται με το περιβάλλον.

Συνέδρια

   Το ΤΕΕ ανακοίνωσε στις 11 Ιανουαρίου 2016 την Προκήρυξη των Εξετάσεων για τη χορήγηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών εσωτε-
ρικού και των Ισοτίμων Σχολών εξωτερικού. 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν 
στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία αναφέρο-
νται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης, μέχρι 3 Φεβρουαρίου  2016 (ώρες κατάθεσης 
δικαιολογητικών 9:00-13:00).
Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά 
τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr)

ΤΕΕ: ΠΡΟΚΗΡΥξΗ ΕξΕΤΑΣΕΩΝ



Γιώργος Στασινός, πρόεδρος ΤΕΕ: «ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία 
οδηγούν εκτός Ελλάδος ή εκτός επαγγέλματος όλους τους μηχανικούς»

ςτις επαφές του με θεσμικούς φορείς, κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, ο 
πρόεδρος του τεε δίνει συγκεκριμένους αριθμούς και παραδείγματα. ςύμφω-
να με το Γιώργο ςτασινό, ένας νεοεισερχόμενος στην αγορά μηχανικός ελεύθε-
ρος επαγγελματίας, κάτω της πενταετίας (νέος ασφαλισμένος μετά το 1993), 
στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του εταα/τςΜεδε πληρώνει σήμερα, με το 
νόμο 3518/2006, εισφορές 220,83 ευρώ πλέον 10 ευρώ για τον κλάδο ανεργίας, 
δηλαδή συνολικές εισφορές 230,83 ευρώ, περιλαμβανομένης της έκπτωσης 
50%. αν δεν υπολογιστεί το ποσό της ειδικής προσαύξησης (που η πρόταση 
Κατρούγκαλου καταργεί) τα αντίστοιχα ποσά είναι 162,59 ευρώ και 172,59 
ευρώ αντίστοιχα. αν εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις Κατρούγκαλου (εΛαΧιςτες 
ειςΦορες τςΜεδε Με ΒαςΗ τον Κατώτατο ΒαςιΚο ΜιςΘο αΓαΜοΥ ανώ 
τών 25 ετών ποςοΥ 586,08€) κάθε νεοεισερχόμενος ελεύθερος επαγγελμα-
τίας μηχανικός θα πληρώνει μηνιαίες εισφορές 235,35 ευρώ. αυτό αντιστοιχεί 
σε αύξηση 44,75% χωρίς την ειδική προσαύξηση που καταργείται. ο ίδιος νέος 
μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας πέρα από την επιβάρυνση του μηνιαίου 
εισοδήματος με 38,45% για ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνεται με φορολογία 
εισοδήματος 26%, 100% προκαταβολή φόρου επόμενου έτους, τέλος επιτη-
δεύματος, έκτακτη εισφορά αλληλλεγύης κλπ. ςυνολικά, στο παράδειγμα της 
αντιστοιχίας με τον κατώτατο μισθό 586,08 ευρώ, ο νέος ελεύθερος επαγγελ-
ματίας χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση και έξοδα (π.χ. με μπλοκάκι) ή αφού 
έχουν αφαιρεθεί τα επαγγελματικά έξοδα έχει:
ΕΙΣΠΡΑΞΗ (ελάχιστη τεκμαρτή) ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 586,08ευρώ Χ 12 μήνες = 
7032,96ευρώ
ειςΦορες πρότασης ΚατροΥΓΚαΛοΥ: 235,35 ευρώ Χ 12 μήνες= 2824,20 
ευρώ - Φορος ειςοδΗΜατος: (7032,96 – 2824,20) Χ 26% =1094,28 ευρώ -
προκαταβολή φόρου εισοδήματος: (100% φόρου εισοδήματος) = 1094,28 ευρώ 
- τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ ή 1000 ευρώ = 650,00 ευρώ -
Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης: 0 ευρώ (εισόδημα ως 12.000)= 0,00 ευρώ -
Καθαρό ετήσιο εισόδημα μετά από φόρους και εισφορές: 1370,20ευρώ
Καθαρό μηνιαίο εισόδημα μετά από φόρους και εισφορές: 114,18 ευρώ
δηλαδή ο νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας ελεύθερος επαγγελματίας 
μηχανικός θα πρέπει να ζήσει με 1370 ευρώ το χρόνο ή 114 ευρώ το μήνα, 
αποδίδοντας το 80,5% του εισοδήματός του στο κράτος!
Ένας όμοιος νεοεισερχόμενος στην αγορά μηχανικός ελεύθερος επαγγελματί-
ας, κάτω της πενταετίας (νέος ασφαλισμένος μετά το 1993), στην 1η ασφαλιστι-
κή κατηγορία του εταα/τςΜεδε, που τυγχάνει να ξεπερνά σε όρους ετήσιου 
εισοδήματος το ελάχιστο τεκμαρτό όριο της πρότασης Κατρούγκαλου και έχει 
καθαρά έσοδα 2000 ευρώ το μήνα, επιβαρύνεται με 779 ευρώ το μήνα (από 
230,83 ευρώ σήμερα) θα έχει για τα πρώτα μόνο χρόνια της δραστηριότητάς 
του:
ΕΙΣΠΡΑΞΗ (πραγματική/καθαρή) ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2000 ευρώ Χ 12 μήνες = 24.000 
ευρώ
ειςΦορες πρότασης ΚατροΥΓΚαΛοΥ: 779 ευρώ Χ 12 μήνες = 9.348 ευρώ -
Φορος ειςοδΗΜατος: (24000 – 9348) Χ 26% = 3809,52 ευρώ -
προκαταβολή φόρου εισοδήματος: (100% φόρου εισοδήματος) = 3809,52 ευρώ 
- τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ ή 1000 ευρώ = 1000,00 ευρώ -
Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης: 102,56 ευρώ (0,7% στο εισόδημα)= 102,56 
ευρώ - Καθαρό ετήσιο εισόδημα μετά από φόρους και εισφορές: 5930,40 ευρώ
Καθαρό μηνιαίο εισόδημα μετά από φόρους και εισφορές: 494,20 ευρώ
δηλαδή ο νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας ελεύθερος επαγγελματίας 
μηχανικός με καθαρές (μετά τα έξοδα) μηνιαίες εισπράξεις 2000 ευρώ (αν 
και ελάχιστοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τέτοια μηνιαία ή ετήσια 
έσοδα σήμερα) θα πρέπει να ζήσει με 5930 ευρώ το χρόνο ή 494 ευρώ το μήνα, 
αποδίδοντας το 75% του εισοδήματός του στο κράτος!
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)
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Η επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων και των 
αρχαιολογικών ανασκαφών ήταν το κύριο 
θέμα της δεύτερης συνεδρίασης της νεοσύ-
στατης διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού 
Μεγάλων Έργων Υποδομής, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην εφημε-
ρίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Στη συνάντηση ορι-
στικοποιήθηκε νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
αναμένεται να εγκριθεί άμεσα, με πράξη νο-
μοθετικού περιεχομένου, σύμφωνα με την 
οποία όλα τα μεγάλα δημόσια έργα (συμπερι-
λαμβανομένων των πέντε οδικών παραχωρή-
σεων) θα χαρακτηρίζονται εθνικής σημασίας, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «Ολυ-
μπιακή» νομοθεσία για τις απαλλοτριώσεις. 
Η νομοθεσία αυτή, που ανάγεται στο 2001 θα 
τροποποιηθεί περαιτέρω, ώστε να συντομευ-
θούν κι άλλο οι προθεσμίες που προβλέπει. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική νομοθεσία 
για τις απαλλοτριώσεις (Κώδικας Αναγκαστι-
κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων -ν. 2882/01) 
έχει μεταβληθεί σημαντικά την τελευταία 
πενταετία, με δώδεκα διαδοχικούς νόμους 
(3894/10, 3986/11, 4024/11, 4030/11, 4061/12, 
4067/12, 4072/12, 4122/12, 4146/2013, 4313/14, 
4314/14, 4315/14). Όσον αφορά τις εκκρεμό-
τητες της αρχαιολογικής υπηρεσίες στα υπό 
κατασκευή έργα, το υπουργείο Πολιτισμού 
παρουσίασε, σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ, μια συγκεκριμένη λίστα (από 2-3 θέσεις 
στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πάτρας, 
την Ιονία οδό και τον Ε65). Στις θέσεις αυτές 
η πορεία των αρχαιολογικών ανασκαφών και 
εργασιών θα επιτηρείται απευθείας και από το 
ΥΠΠΟ (όχι μόνο από τις τοπικές Εφορείες). 
Τέλος, αποφασίστηκε να γίνει σειρά τεχνικών 
συναντήσεων, με τη συμμετοχή γενικών γραμ-
ματέων και στελεχών της Διοίκησης αλλά όχι 
των ίδιων των υπουργών, για την επίλυση δια-

δικαστικών και τεχνικών ζητημάτων.

Νέα νομοθετική ρύθμιση για 
την επιτάχυνση των απαλλο-
τριώσεων στα δημόσια έργα 
και στις οδικές παραχωρή-
σεις ετοιμάζει η κυβέρνηση

τη ςτατιστική της αιολικής ενέργειας στην 
ελλάδα για το έτος 2015 ανακοίνωσε η 
ελληνική επιστημονική Ένωση αιολικής 
ενέργειας (εΛεταεν). Η συνολική καθαρή 
αιολικής ισχύς που εγκαταστάθηκε κατά το 
2015 ήταν 171,8 MW. πέραν αυτής της νέας 
ισχύος, κατά την 31.12.2015 ήταν ήδη υπό 
κατασκευή νέα αιολικά πάρκα συνολικής 
ισχύος 210,7 MW. Με βάση την ςτατιστική, 
το σύνολο της αιολικής ισχύος που κατά τα 
τέλη 2015 βρισκόταν σε  εμπορική ή δοκιμα-
στική λειτουργία είναι 2150,8 MW, αυξημένη 
κατά 8,7% σε σχέση με πέρυσι. Η ισχύς αυτή 
κατανέμεται ως εξής: 

• Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά: 322,6 MW

• Στο Διασυνδεμένο Σύστημα: 1828,2 MW

ςε επίπεδο περιφερειών η ςτερεά ελλά-
δα παραμένει στην κορυφή των αιολικών 
εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί  681,8 MW 
(31,7%) και ακολουθεί η πελοπόννησος με 
414,30 ΜW (19,3%) και η ανατολική Μα-
κεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 298,65 
MW (13,9%). Όσον αφορά τους επιχειρη-

ματικούς ομίλους, για το 2015, στην πρώτη 
πεντάδα βρίσκονται η EDF  EN HELLAS με 
43,80 MW, η EREN GROUP με 42,00 MW, 
εΛΛ.τεΧ ανεΜος (εΛΛαΚτώρ) με 36,10 
MW, η PROTERGIA με 27,00 MW, η TERNA 
ENERGEIAKH με 10,00 MW, ενώ συνολικά η 
κατάταξη είναι η ακόλουθη
• ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - 369,6 MW (17,2%),
• EDF - 358,0 MW (16,6%),
• Iberdrola Rokas - 250,7 MW (11,7%),
• ENEL Green Power - 200,5 MW (9,3%)
• ΕΛΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) - 199,0 
MW (9,3%).
H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανε-
μογεννητριών είναι η εξής: η Vestas έχει 
προμηθεύσει το 48,9% της συνολικής αιο-
λικής ισχύος που είναι εγκατεστημένη στην 
Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 23,6%, 
η Gamesa με 10,8%, η Siemens με 9,1%, 
και η Nordex με 5,3%. Ειδικά για το 2015, 
τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν η 
Vestas κατά 47%, η Gamesa κατά 31,6% και η 
Enercon κατά 21,5%.

ΕΛΕΤΑΕΝ: 171,8 MW νέων αιολικών  
εγκαταστάθηκαν το 2015

τη διεθνή στρατηγική της δεπα για την επόμενη μέρα, 
όπως αυτή διαμορφώνεται από τη νέα διοίκηση της 
επιχείρησης, ανέλυσε μιλώντας σε δημοσιογράφους 
ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Θοδωρής 
Κιτσάκος. ειδικότερα, στο μικροσκόπιο της διοίκη-
σης της εταιρείας τίθεται, πέρα από την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στην εσωτερική αγορά (η οποία 
περιγράφεται στη χθεσινή έκδοση του newsletter), 
και οι στρατηγικές κινήσεις που σχετίζονται με την 
μελλοντική θέση της δεπα στο διεθνές ενεργειακό γί-
γνεσθαι. ςε αυτά συγκαταλέγονται οι συζητήσεις για τη 
συμμετοχή της στο project της Αλεξανδρούπολης για 

το πλωτό τέρμιναλ LNG, αλλά και η διαφοροποίηση των 
πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, ώστε να διαθέτει 
ένα «καλάθι», με ανταγωνιστικές τιμές. τα θέματα αυτά 
αναπτύσσουν μεταξύ τους συνέργειες καταλήγοντας εν 
τέλει αλληλοσυμπληρούμενα. Κι αυτό γιατί και μόνο 
το ενδεχόμενο έλευσης στη «γειτονιά» μας της αμερι-
κανικής Cheniere, βοήθησε όπως αποκαλύφθηκε να 
υπάρχει θετικό αποτέλεσμα στην αναδιαπραγμάτευση 
του συμβολαίου προμήθειας με τους αλγερινούς της 
Sonatrach. Σε κάθε περίπτωση κ. Κιτσάκος δεν απέδω-
σε άμεση προτεραιότητα στην δυνατότητα εισαγωγής 
αμερικανικού LNG, ενώ αξιολογώντας το project του 
τερματικού σταθμού αλεξανδρούπολης, τόνισε ότι είναι 
ένα προχωρημένο έργο από αδειοδοτικής άποψης, όχι 
όμως αρκετά ώριμο επενδυτικά, καθώς συνδέεται με 
την πορεία του αγωγού IGB. ςε ό,τι αφορά το έργο του 
IGB, τόνισε ότι κρατάει «μεσαίο καλάθι» καθώς παρα-
μένει ανοιχτό το θέμα της χρηματοδότησης. Η πορεία 
του, είπε, θα κριθεί από τα αποτελέσματα του δεύτερου 
market test που ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου. 
ώς αιτία των ανωτέρω προσγειωμένων εκτιμήσεων του 
επικεντρώθηκε στην μειωμένη εμπορική δυναμικότητα 
της ευρύτερης περιοχής, με προβλεπόμενη κατανάλω-
ση το 2020 29 δισ. κυβικά μέτρα εκ των οποίων τα 13,5 
δισ. προέρχονται από τη ρουμανία η οποία έχει ιδιο-
παραγωγή και τα υπόλοιπα 15 δισ. κυβικά προέρχονται 
από χώρες χωρίς κουλτούρα στο φυσικό αέριο. ςε ό,τι 

αφορά τα έργα διεθνούς ενδιαφέροντος όπου εμπλέ-
κεται η δεπα, ο κ. Κιτσάκος εστίασε στον ελληνοϊτα-
λικό αγωγό που προωθείται από κοινού με την ιταλική 
Edison, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη αγορά της Ιταλίας 
μπορεί να στηρίξει τη βιωσιμότητά του. Υπολογίζεται ότι 
το 2015 η ελληνική αγορά είχε μια κατανάλωση φυσι-
κού αερίου της τάξης των 3,6 δισ. κ.μ., εκ των οποίων 
περίπου το 70% προέρχεται από την Gazprom και το 
υπόλοιπο (ισομερώς) από την Sonatrach και την Botas. 
ςημειώνεται πως η δεπα διαθέτει τρία μακροπρόθε-
σμα συμβόλαια, με την Gazprom, που λήγει το 2026, 
καθώς και με την αλγερινή Sonatrach και την τουρκι-
κή Botas, που λήγουν και τα δύο το 2021. Σε σχέση με 
την Gazprom που αποτελεί τον κυρίαρχο προμηθευτή 
κυρίαρχος στόχος είναι η ανανέωση της σύμβασης με 
καλύτερους όρους και η οριστικοποίηση του τρόπου 
κάλυψης της ρήτρας take or pay που ενεργοποιήθηκε 
για το έτος 2014, ενώ στην περίπτωση της Sonatrach 
και της Botas υφίστανται εκκρεμότητες που έχουν 
να κάνει με την επαναδιαπραγμάτευση με σκοπό την 
μείωση του κόστους (Sonatrach) αλλά και διαιτητικές 
εκκρεμότητες(Botas). 
ςε ότι αφορά το τελευταίο ζήτημα η τελική απόφαση 
του διαιτητικού δικαστηρίου, σε σχέση με την ην ανα-
τιμολόγηση ποσοτήτων φυσικού αερίου της περιόδου 
2008-2012, αναβλήθηκε με ορίζοντα το τέλος του πρώ-
του εξαμήνου του 2016.

ΔΕΠΑ: «Ρεαλιστική» η νέα προσέγγιση της 
ΔΕΠΑ για τα διεθνή ενεργειακά project



Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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 «ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  ςελίδες 1-3 | 14/1/2016

Οι θεσμοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι με το περίγραμ-
μα της πρότασης για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού , 
ωστόσο αποφεύγουν στην παρούσα φάση να τοποθετηθούν 
σχετικά με το αν θα χρειαστούν ή όχι πρόσθετα μέτρα για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος. Στις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσει στην Αθήνα η πρώτη 
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.
Αν και θεωρούν ακόμη πρόωρη μια συνολική τοποθέτηση 
επί της ελληνικής πρότασης, που υποβλήθηκε στην Κομι-
σιόν πριν από περίπου 10 ημέρες, οι θεσμοί άρχισαν να 
ανοίγουν τα χαρτιά τους εκφράζοντας την ικανοποίηση τους 
αναφορικά με το γενικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης.
«Δεν διάβασα διεξοδικά την ελληνική πρόταση των 160 σε-
λίδων, αλλά έπειτα από συζήτηση που είχα και με συνα-
δέλφους μου μπορώ να πω ότι (η πρόταση) είναι φιλόδοξη 
και θα έλεγα ένα μεγάλο βήμα μπροστά» ανέφερε χθες στις 
Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχους της Ευρωζώνης. Μια 
τοποθέτηση που κρίνεται θετική εν όψει της πρώτης ανταλ-
λαγής απόψεων που θα γίνει στη σημερινή συνεδρίαση του 
Eurogroup.
Ο αξιωματούχος αιτιολόγησε τη γενική εκτίμησή του, υπο-
γραμμίζοντας ότι η πρόταση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα 
(των θεσμών) τα τελευταία χρόνια, που ήταν η ενοποίηση 
των ταμείων και των πολλών διαφορετικών καθεστώτων. 
«Οι εκπρόσωποι των θεσμών στις συναντήσεις που θα 
έχουν με τις ελληνικές αρχές στη διάρκεια της αξιολόγη-
σης θα ζητήσουν όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια θα 
κάνουν τους υπολογισμούς» τόνισε, προσθέτοντας: «Αυτή 
τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω αν η πρόταση αυτή είναι 
αρκετή για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει ή αν 
θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα».
Αναφορικά με την πρώτη αξιολόγηση, ο αξιωματούχος είπε 
ότι οι εκπρόσωποι των θεσμών, εκτός από το ασφαλιστι-
κό, που είναι μια βασική παράμετρος, θα συζητήσουν στην 
Αθήνα με τις ελληνικές αρχές και άλλα πολύ σημαντικά ζη-
τήματα όπως η υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2016, 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι το 2019, η ολοκλήρωση 
των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα («κόκ-
κινα» δάνεια), η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το ταμείο ιδι-
ωτικοποιήσεων και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα.
Ερωτηθείς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα είπε ότι αυτό που 
μπορούμε να πούμε είναι πως δεν θα ολοκληρωθεί η αξιο-
λόγηση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, που 
είναι στις 11 Φεβρουαρίου, οπότε δεν θα έχουμε και αποφά-
σεις. Από εκεί και πέρα, συνέχισε, είναι προς το συμφέρον 
της Ελλάδας να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το συντομότερο 
δυνατόν, ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας των θεμάτων, 
αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια-δυο βδομάδες. Πάντως, 
διευκρίνισε ότι εκείνο που προέχει για τους εταίρους και 
δανειστές είναι η αξιολόγηση να γίνει με σωστό τρόπο, ενώ 
από την άλλη, όπως είπε, δεν υπάρχουν μεγάλες χρηματο-

δοτικές ανάγκες της Ελλάδας το αμέσως επόμενο διάστημα, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει χρόνος να γίνουν οι συ-
ζητήσεις, χωρίς πιέσεις και άγχος.
Αυτό που τόνισε με έμφαση ο αξιωματούχος είναι πως δεν 
μπορεί να αποφασιστεί η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους 
πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κι 
αυτό γιατί, όπως εξήγησε, θα πρέπει πριν μιλήσουμε για 
το χρέους να έχουμε πλήρη εικόνα για τρία πράγματα: 1) τη 
δημοσιονομική πορεία τα επόμενα χρόνια, 2) τις αποφάσεις 
για το ασφαλιστικό, 3) το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων. 
Απαιτήσεις στα τρία αυτά ερωτήματα θα έχουμε στη διάρ-
κεια της πρώτης αξιολόγησης, όπου θα είμαστε σε θέση να 
κάνουμε προβλέψεις και για την ανάπτυξη, είπε, προσθέτο-
ντας ότι από τη στιγμή που θα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία 
θα μπορούμε να διαμορφώσουμε και τον τρόπο εξυπηρέτη-
σης του δημόσιου χρέους.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, βρισκόμαστε εν μέσω εξε-
λίξεων, που θα αρχίσουν να τρέχουν από τις επόμενες μέ-
ρες με την επιστροφή των εκπροσώπων των θεσμών στην 
Αθήνα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
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Πυρετωδώς υποστηρίζουν από το υπουργείο Οικονομίας ότι 
δουλεύουν για να βγουν οι προκηρύξεις για τα νέα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για προγράμματα ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 280 
εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο 
και αναμενόταν να προκηρυχθούν τον Νοέμβριο, δημιουρ-
γώντας προσδοκίες από τον κόσμο που έσπευδε να πλη-
ροφορηθεί, υπερφορτώνοντας σε κάποιες περιπτώσει το 
helpdesk του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.
Αφού, λοιπόν, οι μήνες πέρασαν και φθάσαμε στον Ιανου-
άριο, στο υπουργείο διαπίστωσαν το αυτονόητο, ότι δη-
λαδή χωρίς τον ενδιάμεσο φορέα που θα διαχειριστεί το 
πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει αξιολόγηση των 
προτάσεων, ακόμα και αν οι προκηρύξεις δημοσιεύονταν. 
Έτσι προσπαθούν τώρα να δρομολογήσουν παράλληλα και 
τις δύο διαδικασίες, δηλαδή να παίξουν παράλληλη καθυ-
στέρηση.
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Κατά μία έννοια, είναι ο αρχιτέκτονας της χρονιάς. Ο Χι-
λιανός Αλεχάντρο Αραβένα, εκτός από καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής της επερχόμενης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας, είναι από χθες και ο κάτοχος του πρεστιζάτου 
Βραβείου Pritzker, του λεγόμενου και «Νόμπελ Αρχιτεκτο-
νικής». Ο λόγος, κύριοι της κριτικής επιτροπής; «Η δουλειά 
του Αραβένα δίνει οικονομικές λύσεις στους λιγότερο προ-
νομιούχους, μετριάζει τις συνέπειες από τις φυσικές κατα-
στροφές, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλλει 
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στη δημιουργία ενός φιλόξενου δημόσιου χώρου» δήλωσε 
στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Hyatt, χο-
ρηγού του Βραβείου.
«Ευρηματικός και εμπνευσμένος, μας δείχνει πώς η αρχι-
τεκτονική στα καλύτερά της μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των 
ανθρώπων».
Τα μέλη της επιτροπής του μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού 
βραβείου στον πλανήτη μιλάνε για έναν πρώην δικό τους. Ο 
48χρονος αρχιτέκτονας από το Σαντιάγο είχε συμμετάσχει 
στο παρελθόν στη διαδικασία κρίσης της επιτροπής Πρί-
τσκερ. Παράλληλα, τον περασμένο Ιούλιο, ο διευθυντής της 
Μπιενάλε Βενετίας Πάολο Μπαράτα ανακοίνωσε το όνομα 
του Αραβένα για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της 
επερχόμενης διοργάνωσης που ξεκινά στη Βενετία στις 28 
Μαΐου.
Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Αραβένα, Elemental, απέκτη-
σε φήμη για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Βασίζεται 
στην ιδέα του «μισού καλού σπιτιού», όπως την αποκαλεί 
ο εμπνευστής της, και αφορά τη συνεργασία του Δημοσίου 
με τους ιδιώτες. Σύμφωνα με το σχέδιο Αραβένα, το κράτος 
χρηματοδοτεί τα πρώτα 40 τ.μ. από την κατασκευή του οικι-
στικού προγράμματος, ενώ οι ιδιοκτήτες των μεμονωμένων 
κατοικιών πληρώνουν το επιπλέον ποσό, σε περίπτωση που 
χρειάζονται μεγαλύτερους χώρους, πάνω σε σχέδιο του 
Elemental.
Μετά τον σεισμό στη Χιλή, τον Φεβρουάριο του 2010, ο Αρα-
βένα πέρασε από τη θεωρία της αρχιτεκτονικής στην πράξη. 
Επιδεικνύοντας οργανωτικότητα επαγγελματία συμμετείχε 
στην ανασυγκρότηση της καταστραμμένης από τον Εγκέλα-
δο περιοχής της παράκτιας Κονστιτουθιόν. Και μέσα σε 100 
ημέρες ο γνωστός για τον σχεδιασμό εργατικών κατοικιών 
Αραβένα παρουσίασε ολοκληρωμένο πλάνο ανασυγκρότη-
σης. Προηγουμένως το συνεργείο του είχε ρωτήσει τους 
κατοίκους της πόλης για το πώς θα ήθελαν να είναι ο τόπος 
όπου θα ζούσαν στην υπόλοιπη ζωή τους.
Η άποψή του για τον σχεδιασμό των πόλεων και τον ρόλο 
της αρχιτεκτονικής ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής συ-
νοψίζεται στο αξίωμα πως «οι ανισότητες δεν είναι οικο-
νομικό ζήτημα, αλλά πολιτισμικό. Ο ρόλος που μπορούν να 
παίξουν οι πόλεις στο να εμποδίσουν ή να δημιουργήσουν 
ευκαιρίες στους κατοίκους τους σχετίζεται από τον σωστό 
σχεδιασμό τους».
- Η ελληνική πρόταση 
Σε ποιον βαθμό μάς αφορά λοιπόν η γενική κατεύθυνση 
που δίνει ο Αραβένα ως εκπρόσωπος της «συλλογικής αρ-
χιτεκτονικής» για τους συμμετέχοντες στην Μπιενάλε της 
Βενετίας; Το ερώτημα ήδη απασχολεί τον Σύλλογο Ελλή-
νων Αρχιτεκτόνων καθώς το πρωί της Παρασκευής συνε-
δριάζουν στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου για να 
αποφασίσουν την εθνική μας συμμετοχή, την οποία πρέπει 
να καταθέσουν έως το τέλος του μήνα στη διεύθυνση της 
Μπιενάλε της Βενετίας. Για την ώρα οι ελληνικές προτά-
σεις που διαγκωνίζονται μεταξύ τους αφορούν δύο θέματα. 

Η μία αντλεί τη θεματική της από το επίκαιρο προσφυγικό 
ζήτημα και τη συλλογική του διαχείριση από αρχιτέκτονες 
και άλλες ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η άλλη, πιο 
ασαφής, αναφέρεται σε αρχιτεκτονικές μελέτες που επε-
ξεργάζονται το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
για την προστασία της μορφολογίας των οικισμών.
Και ο ίδιος ο Αραβένα; Ανακοινώνοντας το θέμα «Reporting 
from the front» (Ανταπόκριση από το μέτωπο) για την επό-
μενη διοργάνωση έδειξε προς την κατεύθυνση του συλλο-
γικού οφέλους που αψηφά το κέρδος, «θα θέλαμε αυτή η 
Μπιενάλε να πραγματοποιηθεί χωρίς αποκλεισμούς, ακού-
γοντας τις ιστορίες, τις σκέψεις και τις εμπειρίες που προ-
έρχονται από διαφορετικές καταβολές: τους αρχιτέκτονες, 
τους πολίτες, τις ηγετικές φυσιογνωμίες, τα εθνικά περί-
πτερα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μάχη για ένα καλύτερα 
δομημένο περιβάλλον είναι μια συλλογική προσπάθεια που 
θα απαιτήσει τη γνώση του καθενός» σημείωσε στην ανα-
κοίνωσή του. Το μήνυμα έχει προφανώς αποδέκτες και στην 
Ελλάδα.

ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  
Ο ΑΓΩΓΟΣ TAP
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 Με τις αντίστοιχες αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, εγκρίθη-
καν τα σχέδια για την εγκατάσταση και διαδρομή του ελλη-
νικού τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
(TAP) σε 13 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Τα σχέδια 
αποτελούν μέρος της Πράξης Εγκατάστασης του αγωγού, 
η οποία και χορηγείται μέσω αυτής της διαδικασίας στην 
εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG. Οι αποφάσεις πρόκει-
ται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και ισχύουν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Φιλο-
ξενούσας Χώρας. Οι αποφάσεις αφορούν στην εγκατάσταση 
και διαδρομή του TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, 
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, 
Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας.
«Η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού φυσικού αέριου 
συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη για την χώρα. Η τόνωση της 
απασχόλησης, με εκτιμήσεις για άμεσες και έμμεσες θέ-
σεις εργασίας που θα προσεγγίσουν τις 10.000, καθώς και 
η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στα έργα, αλλά και στην 
παροχή υλικών κατασκευής, είναι ένα μέρος αυτών.
Η εξυπηρέτηση του στόχου για διαφοροποίηση των πηγών 
τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο, όπως και των 
ενεργειακών διαδρομών, είναι ένα ακόμη σημαντικό όφε-
λος προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ενεργεια-
κής ασφάλειας και επάρκειας σε ολόκληρη την EE και την 
Ελλάδα. Η ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, 
με ευθεία προβολή και στο πεδίο της εθνικής οικονομίας, 
είναι ένα ακόμη, σημαντικό όφελος, μέρος της συνολικής 
προσπάθειας για την ανάκαμψη της χώρας», τονίζεται στην 
ανακοίνωση του υπουργείου.


