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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και 

από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχι-
τεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών 

Δημοπράτησης), από 8/2 έως 12/2/2016 για το Ασφαλιστικό.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Κάλεσμα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
Πάνο Σκουρλέτη και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΚΧΑ ΑΕ να μην προχωρήσουν 
σήμερα σε οποιαδήποτε απόφαση για το 
διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ_13 που αφορά περίπου 
το 70% της κτηματογράφησης της χώρας 
απευθύνει με χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή 
της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Η ΔΕ 
ΤΕΕ τονίζει στην ανακοίνωση ότι πληροφο-
ρήθηκε μόλις χθες το γεγονός ότι το ΔΣ της 
ΕΚΧΑ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 10/9 με 
θέμα την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙ-
ΜΑ_13 του έργου του Κτηματολογίου που 
περιλαμβάνει περίπου το 70% της κτηματο-
γράφησης της χώρας. Ωστόσο κάτι τέτοιο, 
σημειώνει η ανακοίνωση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος δυναμιτίζει την έννοια του διαλόγου 
για το μεγαλύτερο από τα αναπτυξιακά έργα 
της Χώρας. Η ΔΕ ΤΕΕ καλεί τον αρμόδιο 
Υπουργό και τη Διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ να 

μην λάβουν καμία απόφαση πριν τη συνά-
ντηση και συζήτηση με τη Διοίκηση του ΤΕΕ.
Αναλυτικά η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση 
της ΔΕ ΤΕΕ για το θέμα έχει ως εξής:
«ANAKOINΩΣΗ της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Ενημερωθή-
καμε σήμερα Τρίτη 9/2/2016 ότι το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΚΧΑ Α.Ε. θα συνεδρι-
άσει την Τετάρτη 10/2/2016 με θέμα την 
ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 που 
περιλαμβάνει περίπου το 70% της χώρας. 
Η κίνηση αυτή δυναμιτίζει την έννοια 
του διαλόγου για το μεγαλύτερο από τα 
αναπτυξιακά έργα της Χώρας. Καλούμε 
τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σκουρλέτη και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΧΑ Α.Ε.  να μη 
ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πριν την 
πραγματοποίηση συνάντησης του Υπουρ-
γού με τη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας. - Αθήνα 9/2/2016.»

Η ΔΕ ΤΕΕ καλεί ΥΠΕΝ και ΕΚΧΑ να μην λάβουν 
καμία απόφαση για το διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ_13 

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

•  Η ΔΕ ΤΕΕ καλεί ΥΠΕΝ και ΕΚΧΑ να μην 
λάβουν καμία απόφαση για το διαγωνι-
σμό ΚΤΙΜΑ_13 του Κτηματολογίου χωρίς 
διάλογο (σελ.1)

•  Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών (σελ.1)

•  Οι εργολήπτες της ΠΕΣΕΔΕ απέχουν από 
διαγωνισμούς για το ασφαλιστικό (σελ.3)

•  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για δημιουργία καταλόγου μηχανικών σε 
συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας 
(σελ.3)

•  Το ΣτΕ ακύρωσε την κατασκευή 208 
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην 
Πούντα – Ζέζα Λαυρίου (σελ.3)

•  Μικρή ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λια-
νική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σελ.4)

•  Συνέδριο του ΕΜΠ για την ανάπτυξη του 
ορεινού περιβάλλοντος (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

18
Φεβρουαρίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

27-28
Μαίου
2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Συντήρηση ή Κατεδάφιση;” 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «1st Euro-Mediterranean 
Conference and Exhibition 2016» 
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & 
Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ

Σχολή Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ένωση Ελλήνων Επιστημό-
νων για την Προτυποποί-
ηση και την Τυποποίηση 
(ΕΝΕΠΡΟΤ) 

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
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 τελική φάση του 3ου Πανελληνί-
ου Πρωταθλήματος Μηχανικών T.E.E. 
(Π.Π.Π.Τ.Ε.Ε.), θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα 
στις 14 και 15 Μαϊου 2016.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Συλλό-
γου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
νομού Μεσσηνίας - ΣΥ.Μ.ΕΛ.Ε.Μ., μετά τα 
δύο επιτυχημένα προηγούμενα final four 
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μη-
χανικών στην Λάρισα και τα Ιωάννινα, η 
Καλαμάτα  αναλαμβάνει να διοργανώσει την 
φετινή διοργάνωση και να υποδεχθεί τους 
συμμετέχοντες μηχανικούς σε μια γιορτή 
του αθλητισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες 
μηχανικών που προέρχονται από όλα τα 
Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα ΤΕΕ. Σε 
περίπτωση δύο ή περισσότερων ομάδων 
από κάθε Περιφέρεια,  πρόκειται είτε να 
διοργανωθεί προκριματική φάση για τον 
τελικό εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμή-
ματος, είτε να στελεχωθεί «μικτή» ομάδα.
Κάθε ομάδα (που μπορεί να αποτελείται 
έως 25 ποδοσφαιριστές, \διπλωματούχους 
μηχανικούς μέλη ΤΕΕ και έως 5 πτυχιού-
χους ΕΕΤΕΜ) θα πρέπει να δηλώσει τον 
νόμιμο εκπρόσωπό της.  Από τους εκπρο-
σώπους των ομάδων θα συγκροτηθεί και 
η "ΕΠΙΤΡΟΠΗ" διοργάνωσης του πρωτα-
θλήματος, όπως ορίζει ο Κανονισμός και 
θα οριστεί ο τρόπος και οι ημερομηνίες 
διεξαγωγής της προκριματικής και τελικής 
φάσης του πρωταθλήματος.
Πληροφορίες: http://symelem.blogspot.
com, τηλ. 6944776332, e-mail: symelem@
gmail.com, http://engileague.blogspot.com

   Το 8ο Διεπιστημονικό, Διαπανεπιστημιακό 
συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργα-
σία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε./ 
Ε.Μ.Π., θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, τον 
Σεπτέμβριο 2016. Το συνέδριο αφιερώνεται 
στην μνήμη του αξέχαστου Αντιπρύτανη του 
Ε.Μ.Π., Στράτου Γαλανή.
 Θέμα του 8ου συνεδρίου του Ε.Μ.Π. είναι: «Η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και των 
γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών» και 
μέσα απ' αυτό επιδιώκεται –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- «η στενότερη προσέγγιση του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τα Πα-
νεπιστήμια Ιωαννίνων και Θεσσαλίας, αλλά και 
όλης της Ελλάδας, με τα σχετικά Ερευνητικά 
Κέντρα και του φορείς του δημόσιου και του 

κοινωνικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών διεπιστημονικών ερευνητικών συ-
νεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις θεωρητικές 
αναλύσεις και συμβολές στα θέματα του συνε-
δρίου, θα πραγματεύονται και συγκεκριμένες 
σχετικές εφαρμογές, οι οποίες θα αφορούν 
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ελλάδας 
και ιδιαίτερα των ορεινών, των νησιωτικών και 
των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών της, 
αλλά και της Ηπείρου ειδικότερα». 
Βασικές θεματικές ενότητες:
- Πολυδιάστατη κρίση και ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη
- Περιβάλλον και πολιτισμός
- Τοπική παραγωγή και απασχόληση
- Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία.
Πληροφορίες: http://www.ntua.gr/MIRC/

   Εκδήλωση, με τίτλο: “Τhe Role of the 
Sustainability Professional in the current 
Economic Environment, Challenges & 
Opportunities'', διοργανώνει τo ΜΒΑ 
International του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο 
Αειφορίας (CSE), στις 17 Μαρτίου 2016.
Στόχος της εσπερίδας είναι να περιγράψει 
τον σημαντικό ρόλο του επικεφαλής της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την 

κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και τις 
μελλοντικές ευκαιρίες που παρουσιάζο-
νται για τις εταιρείες και τα στελέχη που 
ειδικεύονται στον ρόλο αυτό. Στη συνάντηση 
θα συμμετάσχουν διακεκριμένα στελέχη 
επιχειρήσεων και καθηγητές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί (17:45 ως 20:30), 
στο κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος).

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Μηχανικών

Συνέδριο του ΕΜΠ, για την ανάπτυξη  
του ορεινού περιβάλλοντος     

Συνέδριο για την εταιρική  
κοινωνική ευθύνη 



Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για δημιουργία  
καταλόγου μηχανικών σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας

Το ΣτΕ ακύρωσε την κατασκευή 208 τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών στην Πούντα – Ζέζα Λαυρίου

Οι εργολήπτες της ΠΕΣΕΔΕ απέχουν από διαγωνισμούς  
για το ασφαλιστικό

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιουργεί Κατάλογο Ιδιωτών Διπλωματούχων 
Μηχανικών που επιθυμούν  να παρέχουν τις Υπηρεσίες που απαιτούνται για την 
ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Ο 
κατάλογος δημιουργείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την παροχή Υπηρε-
σιών από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που απαιτούνται για την ίδρυση και 
λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Π.Φ.Υ.) [Π.Δ. 

84/2001(ΦΕΚ 70Α/2001) & Ν. 4025/2011 άρθρο 35 (ΦΕΚ 228Α/2011) & Υ3β/Γ.Π./
οικ.24948/2012 (ΦΕΚ 713Β/2012)]. Με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας δημιουργεί κατάλογο Ιδιωτών Διπλωματούχων Μηχανι-
κών που επιθυμούν  να παρέχουν τις Υπηρεσίες που απαιτούνται στους Ιατρούς 
που τις χρειάζονται. Οι αιτήσεις, με βάση το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ, υποβάλλονται μέχρι τις 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 στο Πρωτόκολλο 
του Τ.Ε.Ε.  (ηλεκτρονική διεύθυνση :  tee@central.tee.gr, fax : 2103221772).

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν επέτρεψε στην εταιρεία «Μπάμπης Βωβός – 
Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία και Σία Ο.Ε.» να ανεγείρει 208 τουριστικές 
επιπλωμένες αυτοτελείς, πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Πούντα – Ζέζα του 
Δήμου Λαυρίου (Λαυρεωτική). Όπως σημειώνει σε χθεσινοβραδινό ρεπορτάζ 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει έξι κάτοικοι της Λαυρεωτικής και ζη-
τούσαν να ακυρωθούν αποφάσεις του υπουργού Πολιτισμού, του προϊσταμένου 
του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του γενικού γραμματέα περιφέρειας 
Αττικής, του ΕΟΤ, όπως επίσης ζητούσαν να ακυρωθεί η σχετική οικοδομική 
άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Μαρκοπούλου κ.λπ. Με τις διοικητικές αυ-
τές αποφάσεις είχαν εγκριθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και οι περιβαλλοντικοί 
όροι κατασκευής και λειτουργίας ξενοδοχειακού συγκροτήματος επιπλωμένων 
πολυτελών διαμερισμάτων πέντε αστέρων, αποτελούμενου από τρεις επιμέ-
ρους μονάδες, στην περιοχή Πούντα – Ζέζα του Δήμου Λαυρίου, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία 
Ο.Ε.». Οι τρεις αυτές μονάδες τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προβλεπό-
ταν να χωροθετούν σε όμορα οικόπεδα, εκτάσεως 18.033, 28.033 και 13.893 τ.μ. 
Η πρώτη μονάδα θα περιλάμβανε 54, η δεύτερη 104 και η τρίτη 50 επιπλωμένες 
αυτοτελείς, πολυτελείς κατοικίες (σύνολο 208) με δυνατότητα διαμονής, τουλά-
χιστον, 470 ατόμων. Τα διαμερίσματα αυτά θα ήταν υπό τη μορφή συγκροτημά-
των αυτοτελών κατοικιών με κοινές, ανά συγκρότημα, πισίνες. Για κάθε μονάδα 
προβλεπόντουσαν κοινόχρηστα κτίρια υποδοχής, με κεντρική πισίνα, ενώ και οι 
τρεις ξενοδοχειακές μονάδες θα εξυπηρετούντο από κοινό εστιατόριο και μο-
νάδα βιολογικού καθαρισμού.
 Στην προσφυγή τους στο ΣτΕ οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η κατασκευή των 
επιπλωμένων διαμερισμάτων θα υποβάθμιζε έντονα το φυσικό περιβάλλον, 
καθώς και τις οικιστικές συνθήκες της Λαυρεωτικής. Το ΣτΕ ακύρωσε ως μη 
νόμιμες όλες τις αποφάσεις που επέτρεπαν την κατασκευή των 208 τουριστικών 
επιπλωμένων αυτοτελών, πολυτελών κατοικιών στην Πούντα – Ζέζα Λαυρίου. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ 
έκρινε ότι από τα Προεδρικά Διατάγματα για την Λαυρεωτική, κ.λπ. συνάγεται 
ότι «ως τουριστικές εγκαταστάσεις νοούνται τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα 
μοτέλ, οι ξενώνες, τα ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, οι οργανωμέ-

νες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), καθώς και τα ξενοδοχεία μεικτής 
λειτουργικής μορφής (συνδυασμός ξενοδοχείου κλασικού τύπου και επιπλω-
μένων διαμερισμάτων)». 
Παράλληλα, στην δικαστική απόφαση αναφέρεται: «Καμία, αντιθέτως, μνεία δεν 
γίνεται στις αυτοτελείς τουριστικές κατοικίες, οι οποίες, ακόμη και αν εξυπη-
ρετούνται από κοινές εγκαταστάσεις (υποδοχή, εστιατόρια, χώροι ψυχαγωγίας 
κ.ά.), δεν μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται μεν από λειτουργική αυτονομία, πλην, όμως, 
εντάσσονται σε ένα ενιαίο πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα, τμήμα του οποίου 
αποτελούν (ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων και ξενοδοχείου μεικτού 
τύπου). Δεν έχουν, κατά συνέπεια, τα τουριστικά διαμερίσματα τον βαθμό αυτο-
τέλειας των τουριστικών κατοικιών, χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί, άλλωστε, 
και στη συνήθη έννοια των όρων «αυτοτελής κατοικία» και «διαμέρισμα», με 
κύριο διακριτικό γνώρισμα του διαμερίσματος να είναι η, κατά τα ανωτέρω, 
ένταξή του σε ένα ενιαίο πολυώροφο κτίριο. Κατ’ εκτίμηση τούτων, στο ευνοϊκό 
πολεοδομικό καθεστώς των τουριστικών εγκαταστάσεων, που, κατά παραπομπή, 
εισάγεται με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του διατάγματος της Λαυρεωτικής, 
υπάγονται όχι γενικώς τα τουριστικά καταλύματα, αλλά μόνον οι ρητώς απα-
ριθμούμενες σε αυτό τουριστικές εγκαταστάσεις, ήτοι μόνον τα ξενοδοχεία 
(κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και μεικτού τύπου) και 
οι λοιπές υποστηρικτικές της λειτουργίας τους τουριστικές εγκαταστάσεις. Δεν 
υπάγονται, αντιθέτως, οι τουριστικές κατοικίες, οι οποίες, κατά την αληθή έννοια 
τόσο του διατάγματος αυτού όσο και της ισχύουσας, κατά τον χρόνο αυτό, νομο-
θεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση, επιτρέπονται μεν στην περιοχή της Λαυ-
ρεωτικής, πλην, όμως, εξομοιώνονται, ως προς τους όρους και περιορισμούς 
δομήσεώς τους, με απλές παραθεριστικές κατοικίες, καθόσον, υπό την αντίθετη 
εκδοχή, θα επιτρεπόταν, κατά καταστρατήγηση των οικείων πολεοδομικών δι-
ατάξεων, η ανέγερση πλειόνων κατοικιών, υπό μορφή αυτοτελών τουριστικών 
καταλυμάτων, με τους ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους που ισχύουν για τις τουρι-
στικές εγκαταστάσεις, αποτέλεσμα που δεν εναρμονίζεται με τον βασικό στόχο 
του οικείου ρυθμιστικού σχεδίου περί ανασχέσεως της οικιστικής ανάπτυξης 
των εκτός σχεδίου περιοχών της Αττικής».

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τα μέλη της σε 
συμμετοχή των εργοληπτών στις κινητοποιήσεις 
του Τεχνικού Κόσμου για το Ασφαλιστικό και σε 
αποχή από Διαγωνισμούς μέχρι την 12/2/2016 
εξέδωσε η ΠΕΣΕΔΕ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 
«Ως ελάχιστο μέτρο συμβολής στον κοινό αγώνα 

για την ματαίωση των αντιασφαλιστικών μέτρων, 
η ΠΕΣΕΔΕ (με ομόφωνη απόφαση της 1001/6-
2-2016 συνεδρίασης ΔΣ) καλεί τα μέλη της και 
όλους τους εργολήπτες δημοσίων έργων, να συμ-
βάλλουν στην ματαίωση όλων εκείνων των δρα-
στηριοτήτων, όπου μετέχουν μηχανικοί (συμπε-

ριλαμβάνων και των διαγωνισμών των δημοσίων 
έργων) με ΑΠΟΧΗ από τους διαγωνισμούς έως 
και την Παρασκευή 12/02/2016, με την ελπίδα της 
αναστροφής της ασφαλιστικής λαίλαπας, η οποία 
δίνει την χαριστική βολή στους ανεξάρτητα απα-
σχολούμενους».
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Μελέτες, που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και αφορούν συγκεκριμέ-
νους κλάδους ή οριζόντιες πολιτικές της ελληνικής οικονομίας, θα φιλοξενούνται στο εξής στην ιστο-
σελίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η διαδικασία της συλλογής και δημο-
σιοποίησης των μελετών εντάσσεται και στις απαιτήσεις του Νόμου 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα κλπ.» (ΦΕΚ 237/2014). Η 
δημοσίευση των μελετών γίνεται σταδιακά, σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν πηγή ενημέρωσης, γνώ-
σης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των παραγωγικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων αλλά και της 
ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Σημαντικό κομμάτι τους συνιστά υποστηρικτικό υλικό για αναπτυξια-
κούς σχεδιασμούς, επιλογές δράσεων και έργων και για τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής. Η ιστοσελίδα 
του υπουργείου θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις νέες αναπτυξιακές μελέτες που 
εκπονούνται ή πρόκειται να εκπονηθούν. 

Δημοσιοποίηση αναπτυξιακών μελετών  
στο διαδίκτυο

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα Εθνικό Πρόγραμμα Έρευ-
νας, που θα στηρίζει την παραγωγική ανάπτυξη 
της χώρας, ενώ θα δημιουργεί διεθνώς πρωταγω-
νιστικές ερευνητικές ομάδες, μέσα από τη στενή 
συνεργασία των εγχώριων πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων σε τομείς αιχμής. Αυτό ανέ-
φερε η Αναστασία (Νατάσα) Ρωμανού, ερευνήτρια 
στο Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Γκόνταρντ 
(Goddard Institute of Space Studies-GISS) της 
Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) και 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας 
Υόρκης, σε συνέντευξη που έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Είναι ένα από τα μέλη της εκπαιδευτικής και επι-
στημονικής-ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας 
και της διασποράς, που το υπουργείο Παιδείας επέ-
λεξε να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Εθνικού Δι-

αλόγου για την Παιδεία, ο οποίος βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. Μεταξύ άλλων, η Ελληνίδα επιστήμων θεωρεί 
πρωταρχικής σημασίας την αναδιοργάνωση και τον 
εκσυγχρονισμό των διοικητικών και διαχειριστι-
κών υπηρεσιών των ελληνικών ΑΕΙ, ενώ προτείνει 
να συμμετέχουν χορηγοί, υπό δημόσιο έλεγχο και 
πλήρη διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται η δημο-
κρατική πρόσβαση και αξιοποίηση της έρευνας. 
Εισηγείται την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, τη 
βελτίωση της εμπειρίας των φοιτητών στους πανε-
πιστημιακούς χώρους, την προσέλκυση καθηγητών 
και φοιτητών από άλλες χώρες και την ενίσχυση 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Επίσης, θεωρεί 
αναγκαίο να δημιουργηθούν συνθήκες, ώστε να γυ-
ρίσουν στην Ελλάδα πολλοί από τους επιστήμονες 
που συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό.  

Αν. Ρωμανού στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η Ελλάδα  
χρειάζεται ένα Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας

Μικρή, αλλά σταθερή είναι η αύξηση του μεριδί-
ου των εναλλακτικών προμηθευτών στην λιανική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς πάντως να 
διαφαίνεται τέτοια δυναμική που να δείχνει δυ-
νατότητα κάλυψης των δεσμεύσεων που έχουν 
τεθεί βάσει του τρίτου Μνημονίου για υποχώρηση 
του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής κάτω 
από το 50% μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το μηνιαίο 
δελτίο του Δεκεμβρίου του Λειτουργού της αγο-
ράς ΛΑΓΗΕ (Δελτίο Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ 
Σεπτέμβριος 2015), το ποσοστό των ανεξάρτητων 
προμηθευτών, έχει αυξηθεί σταδιακά από 3% τον 
Ιανουάριο του 2015 σε ποσοστό κοντά στο 6% τον 
Ιανουάριο του 2016, με αντίστοιχες μειώσεις του 
ποσοστού της ΔΕH. Ειδικότερα, στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου οι εναλλακτικοί πάροχοι συγκέντρωσαν 
συνολικά το 5,4% με τη ΔΕΗ να έχει το υπόλοιπο 
94,6%. Τα δεδομένα αυτά χαρακτηρίζουν κυρίως 
τους οικιακούς καταναλωτές, αλλάζουν, όμως 
στην περίπτωση των επαγγελματικών και βιο-
μηχανικών καταναλωτών. Στην κατηγορία αυτή 
οι ιδιώτες πάροχοι έχουν ποσοστά 20%, γεγονός 
που συνέβαλλε στην απόφαση της ΔΕΗ στο να 
υιοθετήσει εκπτώσεις 10% για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία στους συνεπείς καταναλωτές. Οι κα-
θετοποιημένες επιχειρήσεις (Ηρων, ELPEDISON, 
Protergia) συγκεντρώνουν συνολικά το 4,5% περί-
που της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό του 1% 
συνολικά μοιράζονται οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται αποκλειστικά στην προμήθεια 
(GREEN, Watt and Volt, NRG, Volterra). 
Σημειώνεται ότι εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν οι 
τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν στο πρόσφατο 
συνέδριο Athens Energy Forum σε σχέση με την 
ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην εγ-
χώρια αγορά λιανικής ενέργειας. O κ. Piguet, Δ/
νων Σύμβουλος της Elpedison, τόνισε μιλώντας 
στο Athens Energy Forum ότι είναι προφανές ότι 
απέχει πολύ από το να είναι ανταγωνιστική αγορά, 
με τη ΔΕΗ να παραμένει κυρίαρχη με ποσοστό 
95%. Επίσης ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόσφατη 
πρόταση που έγινε για την υιοθέτηση μέτρων που 
θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν  την μετακίνηση 
πελατών που χρωστούν χρήματα στη ΔΕΗ. «Είναι 
παράλογο να υιοθετήσουμε ένα κανονισμό που 
θα επιβραβεύει τους μάλλον ανεπαρκείς μηχα-
νισμούς είσπραξης του μονοπωλίου και σίγουρα 
έρχεται σε αντίθεση με τους Ευρωπαϊκούς κανό-
νες για τα δικαιώματα των καταναλωτών» σχολία-
σε. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τις προσπάθειες 
των προμηθευτών να ενισχύσουν τα μερίδιά τους 
και πρακτικά θα οδηγήσει σε ακύρωση των προ-
σπαθειών και των επενδύσεων των ανεξάρτητων 
προμηθευτών στην αγορά της λιανικής κατέληξε 
ο διευθύνων σύμβουλος της Elpedison. Ο ανα-
πληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Protergia 
Ντίνος Μπενρουμπή, σημείωσε μιλώντας στο 

Athens Energy Forum ότι ο τελικός καταναλω-
τής δεν ενδιαφέρεται για το ποιος είναι πίσω από 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ ή οι ιδιώτες, 
υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι οι χαμη-
λότερες τιμές και οι καλύτερες υπηρεσίες από τον 
ανταγωνισμό. Η Protergia επένδυσε τα τελευταία 
χρόνια 1 δισ. από ιδιωτικά κεφάλαια ενώ συνολι-
κά οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί έχουν επενδύσει 
πάνω από 2,5 δισ. ευρώ, οπότε θα πρέπει να είναι 
πιο προσεκτικοί όσοι μιλούν για ευκαιριακούς 
επενδυτές και για την ανάγκη να επενδύσουν όσοι 
θέλουν να συμμετάσχουν στο άνοιγμα της αγοράς. 
Ο κ. Μπενρουμπή κάλεσε τη ΔΕΗ ουσιαστικά να 
βγει μπροστά από τις εξελίξεις και να προτείνει 
η ίδια μια ρεαλιστική λύση για το άνοιγμα της 
αγοράς και τη συμμόρφωση στις προβλέψεις του 

μνημονίου (ΝΟΜΕ, περιορισμός μεριδίου κατά 
50% μέχρι το 2020). Αντί να εντοπίζει τα σημεία 
της διαφωνίας, θα μπορούσε να καταθέσει τη 
δική της ρεαλιστική πρόταση που θα είναι απο-
δεκτή, πρότεινε ο ίδιος. Σημειώνεται πως στην 
πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψε η Ελληνική 
κυβέρνηση με τους πιστωτές της περιλαμβάνεται 
η μεταρρύθμιση του κλάδου της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας, με ενέργειες που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων την υιοθέτηση μοντέλου δημοπρα-
σιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από τη ΔΕΗ προς τους ανεξάρτη-
τους προμηθευτές, με βάση το γαλλικό πρότυπο 
των δημοπρασιών NOME, ώστε σταδιακά το μερί-
διο της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής να υποχωρήσει 
κάτω από το 50% μέχρι το 2020.

Μικρή ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά  
ηλεκτρικής ενέργειας 



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

“nomopedia” Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

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

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

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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ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ... ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-25 | 10/2/2016

 Διπλή παράταση για τα «κόκκινα» δάνεια προβλέπει 
τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αναμένεται να 
ψηφιστεί αύριο Πέμπτη. Η κύρια κατοικία γλιτώνει το... σφυρί 
για ακόμη ένα μήνα, ενώ διευρύνεται το χρονικό περιθώριο 
επικαιροποίησης των δικαιολογητικών για όσους έχουν ήδη 
καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη (3869/2010).
Βάσει της τροπολογίας, που φέρει την υπογραφή των 
υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, κ.κ. Ε. Τσακαλώτου 
και Γ. Σταθάκη, παρατείνεται μέχρι τη 15η Μαρτίου (από 15η 
Φεβρουαρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα) η αναστολή που αφορά 
στη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης από πιστωτικά 
ιδρύματα σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς 
και σε εταιρίες μεταβίβασης απαιτήσεων, των εξής κατηγοριών 
μη εξυπηρετούμενων δανείων: στεγαστικών-κύριας κατοικίας, 
μικρομεσαίων, καταναλωτικών και όσων έχουν δοθεί με 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Παράλληλα, όμως, παρατείνεται και η αγωνία των δανειοληπτών 
στο... κόκκινο, οι οποίοι περίμεναν να δουν νομοθέτημα που θα 
απαγορεύει και δεν θα εξαιρεί προσωρινά το... σφυρί για τις 
παραπάνω κατηγορίες δανείων. Οι προσδοκίες τους πέφτουν 
στο κενό, αφού η κυβέρνηση κατά τον τελευταίο κύκλο των 
διαπραγματεύσεων δεν κατάφερε να πείσει τους θεσμούς. 
Ιδιαιτέρως το ΔΝΤ εξακολουθεί να πιέζει έντονα για πωλήσεις 
«κόκκινων» δανείων όλων των κατηγοριών, ώστε να καθαρίσει 
άμεσα το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών από το βάρος των 107 
δισ. που ζυγίζουν τα «προβληματικά» δάνεια.
Υπενθυμίζεται πως ήδη από 1.1.2016 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 
(4354/2015) ο οποίος «εγκαινίασε» τις πωλήσεις για τα μη 
εξυπηρετούμενα άνω των 90 ημερών μεγάλα επιχειρηματικά 
(επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ και περισσότερους 
από 250 εργαζόμενους) και στεγαστικά δάνεια, όχι για όσα 
αφορούν στην κύρια κατοικία, αλλά σε κάποιο άλλο ακίνητο 
του δανειολήπτη, π.χ. τα δάνεια με υποθήκη τη δεύτερη ή την 
εξοχική κατοικία.
Σύμφωνα μάλιστα με τραπεζικές πηγές, έως τις 29 Φεβρουαρίου 
θα είναι έτοιμο και το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιριών 
διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 
θα ανοίξει και με τη «βούλα» ο δρόμος για τα distress funds 
στην ελληνική αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η τροπολογία προβλέπει, ακόμη, παράταση έως και τις 30 
Απριλίου για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών των 
δανειοληπτών που έχουν ήδη καταθέσει αίτημα υπαγωγής 
στο νόμο Κατσέλη πριν από τις 19 Αυγούστου 2015 και 
περιμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους στα Ειρηνοδικεία 
της χώρας. Η συγκεκριμένη παράταση κρίθηκε ως επιτακτική 
ανάγκη, καθώς οι απεργιακές κινητοποιήσεις των δικηγόρων 
και οι καθυστερήσεις που καταγράφονται από τις τράπεζες 
στην έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών επιβραδύνουν την 
αποσυμφόρηση των Ειρηνοδικείων από το μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων που διεκδικούν ρύθμιση για την προστασία της 
κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες θα πρέπει να κινήσουν 
άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να συλλέξουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς σε περίπτωση που δεν 
προλάβουν τις προθεσμίες κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση, 
αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για τουλάχιστον 
δύο χρόνια.
Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται τα εξής: αντίγραφο 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
(Ε1) του έτους 201 5, εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, τελευταία δήλωση 
στοιχείων ακινήτων-έντυπο Ε9, τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας 
ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων π βεβαίωση 
ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015, βεβαιώσεις οφειλών των 
πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης 
ισχύος του ν. 4336/2015 (δηλαδή τις 19.08.2015) και υπεύθυνη 
δήλωση για την πληρότητα και την ορθότητα καταστάσεων 
περιουσίας και μεταβιβάσεων.
- Τρέξτε τα «κόκκινα» δάνεια το μήνυμα στους τραπεζίτες 
ΓΙΑ την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων τοποθετήθηκε 
και η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), 
Ντανιέλ Νουί, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής της στη 
χώρα μας. Η κυρία Νουί ζήτησε από τους Έλληνες τραπεζίτες 
να «τρέξουν» τις διαδικασίες, επισημαίνοντας τους πως «η 
μείωση των επισφαλειών είναι αναμφισβήτητα ένα μακρύ 
ταξίδι». Πληροφορίες αναφέρουν πως η επικεφαλής του SSM 
ενημερώθηκε από το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη 
Στουρνάρα, για την πορεία των «κόκκινων» δανείων, την εξέλιξη 
της κατηγοριοποίησης τους, την οποία έχει ολοκληρώσει η 
Blackrock, αλλά και για τα βήματα που αναμένεται να κάνει η 
ΤτΕ όσον αφορά στην παροχή αδειών σε εταιρίες, με στόχο τη 
διαχείριση και την πώληση των επισφαλών δανείων.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ «FAST TRACK» ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-11 | 10/2/2016

Τη δυνατότητα ένταξης της ίδρυσης, λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης υδατοδρομίων σε διαδικασίες fast track 
εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σε συνεργασία 
με το Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Σύμφωνα με παράγοντες της συγκεκριμένης αγοράς, το 
ζητούμενο είναι να προχωρήσει τάχιστα η αδειοδότηση 
μεγαλυτέρου αριθμού υδατοδρομίων ώστε να είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί δίκτυο. Ωστόσο, το εγχείρημα της επιτάχυνσης 
της αδειοδότησης βρίσκεται αντιμέτωπο με προσκόμματα, 
όπως η γραφειοκρατία.
Ερώτημα παραμένει εάν μέχρι την ερχόμενη τουριστική σεζόν 
θα έχει αδειοδοτηθεί ικανοποιητικός αριθμός υδατοδρομίων 
ώστε να λειτουργήσουν ομαλά καλύπτοντας όλες τις ανάγκες 
των τοπικών περιοχών.
Η αρχή έγινε με το υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, για το οποίο 
ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας έλαβε άδεια λειτουργίας, 
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ενώ έχουν υποβληθεί ήδη στο ΥΠΟΜΕΔΙ άλλες 15 αιτήσεις για 
αδειοδότηση.
Την ίδια στιγμή, το «άλφα και το ωμέγα» για τη βιωσιμότητα 
των εταιρειών παροχής μεταφορικών υπηρεσιών με υδροπλάνο 
είναι η χωροθέτηση υδατοδρομίου στην Αθήνα. Ωστόσο, 
τέτοιου είδους σχέδιο δεν υπάρχει ακόμη και αγνοείται εάν θα 
αποτελέσει μια από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης, 
όπως αναφέρουν στελέχη των μεταφορών.
Ο Αγιος Κοσμάς παραμένει ως η επικρατέστερη περιοχή νια 
την ανάπτυξη των απαιτουμένων εγκαταστάσεων, ωστόσο οι 
διαπραγματεύσεις για την έκταση του Ελληνικού «παγώνουν» 
την υλοποίηση υδατοδρομίου στον χώρο.
Το ζητούμενο σήμερα είναι να ξεκινήσει έστω και σε πιλοτικό 
στάδιο η λειτουργία των υδροπλάνων το επόμενο καλοκαίρι, 
μιας και ήδη έχουν χαθεί οι σεζόν 2013-2015. Ας σημειωθεί ότι 
οι δυο εταιρείες που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στην 
αγορά υδροπλάνων είναι οι Hellenic Seaplanes και Ελληνικά 
Υδατοδρόμια, ενώ ενδιαφέρον για την αξιοποίησή τους 
παρουσιάστηκε από την Κίνα και τον Καναδά.
Εν τω μεταξύ, ήδη υπεγράφη από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη 
δημιουργία υδατοδρομίου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα 
της Αλοννήσου, αλλά και στους Παξούς.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν πλέον τα υδατοδρόμια 
Κέρκυρας, Σκύρου, Αλοννήσου , Παξών και της Αγίας Μαρίνας 
Γραμματικού, ενώ σε αναμονή είναι ακόμη περίπου 50 
υδατοδρόμια σε όλη την Ελλάδα.
Ο προϋπολογισμός του έργου κατασκευής ενός υδατοδρομίου 
κυμαίνεται από 50.000 έως 100.000 ευρώ περιλαμβάνοντας, 
κατά βάση, την εγκατάσταση μίας πλωτής εξέδρας και ενός 
λυόμενου χώρου αναμονής των επιβατών.
Το κόστος υλοποίησης μπορεί να αναλάβει είτε ο ιδιώτης είτε το 
Δημόσιο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, οι 
δήμοι, τα λιμενικά ταμεία ή οι οργανισμοί λιμένος μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας υδατοδρομίου.
Οι συγκεκριμένοι φορείς θα διαθέτουν και την ιδιοκτησία των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν την λειτουργία σε ιδιωτική εταιρεία.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ NATO ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 10/2/2016

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση, 
ενόψει της γερμανοτουρκικής πρότασης, η οποία πρόκειται 
να κατατεθεί σήμερα το μεσημέρι στον γ.γ. του NATO Γενς 
Στόλτενμπεργκ και να συζητηθεί εν συνεχεία στη σύνοδο 
των υπουργών Αμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, 
που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Οπως έγινε γνωστό, 
κατά τις προχθεσινές κοινές δηλώσεις της Αγκελα Μέρκελ 
και του Αχμέτ Νταβούτογλου, στην Αγκυρα, η Γερμανία και 
η Τουρκία προωθούν σχέδιο ενεργοποίησης του NATO στο 
Αιγαίο, προκειμένου να ελεγχθούν οι προσφυγικές ροές. Ο 
κ. Αλ. Τσίπρας, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων Μέρκελ-

Νταβούτογλου, βρισκόταν στο ταξίδι της επιστροφής από την 
Τεχεράνη, έχοντας πλήρη άγνοια για όσα είχαν συζητηθεί 
μεταξύ των δύο ηγετών, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε χθες 
και η κ. Ολγα Γεροβασίλη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών.

Χθες ο κ. Τσίπρας τηλεφώνησε στη Γερμανίδα καγκελάριο για 
να ενημερωθεί επί ενός σεναρίου το οποίο είναι απευκταίο 
για την Αθήνα. Σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, η κ. Μέρκελ 
εμφανίστηκε καθησυχαστική και πληροφόρησε τον κ. Τσίπρα 
ότι η πρόταση που θα κατατεθεί αφορά περιπολίες του NATO 
στην πλευρά της Τουρκίας, για να ελεγχθεί η δραστηριότητα 
των παράνομων διακινητών. Από την ελληνική πλευρά τονίζεται, 
επισήμως και μονότονα, ότι n Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με 
την εμπλοκή του NATO, αν αφορά τη δίωξη διακινητών στα 
τουρκικά παράλια. Αν, όπως είπε χθες η κ. Γεροβασίλη, η 
νατοϊκή εμπλοκή «αφορούσε κάτι το οποίο θα προσέβαλλε τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τους διεθνείς κανόνες», 
η κυβέρνηση θα ήταν προδήλως αρνητική.

Μετά και τις χθεσινές εξελίξεις υπάρχει ανοιχτός δίαυλος 
επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
της Ελλάδας στο NATO, αλλά και με τον κ. Π. Καμμένο, ο οποίος 
θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη σημερινή σύνοδο. Η Ελλάδα 
αναμένεται να μη διαφωνήσει με την εμπλοκή του NATO, 
ωστόσο υπάρχουν εισηγήσεις ώστε αυτή να μην εκτυλιχθεί στο 
Αιγαίο, αλλά στην τουρκοσυριακή μεθόριο. Να ενεργοποιηθεί, 
δηλαδή, το NATO για να κλείσουν τα σύνορα Τουρκίας και 
Συρίας, ώστε να υπάρξει de facto διακοπή των προσφυγικών 
μετακινήσεων στην πηγή τους. Διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι 
η στάση που θα τηρήσει n Ελλάδα πρέπει να είναι εξαιρετικά 
προσεκτική, διότι η ενεργοποίηση του NATO στα χωρικά ύδατα 
χωρών-μελών του δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως παραβίαση 
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα αντιμετωπιζόταν εξαιρετικά 
αρνητικά από τους περισσότερους. Αλλες πηγές ανέφεραν 
στην «Κ» ότι στα δέκα σημεία της συμφωνίας ανάμεσα στην 
κ. Μέρκελ και στον κ. Νταβούτογλου προέχει η ανάληψη 
διπλωματικών πρωτοβουλιών εναντίον της Ρωσίας για τους 
βομβαρδισμούς στο Χαλέπι. Και εκτιμούσαν ότι το προσφυγικό 
ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως «Κερκόπορτα» για την είσοδο 
του NATO σε μια περιοχή στην οποία η γεωπολιτική αξία της 
Ρωσίας αναβαθμίζεται διαρκώς.

Στο τέλος, πάντως, φαίνεται ότι η κ. Μέρκελ υποσχέθηκε στον 
κ. Νταβούτογλου πως θα αναλάβει πρωτοβουλία να πιέσει την 
ελληνική πλευρά για το ζήτημα της παρέμβασης του NATO 
στο Αιγαίο. Η εμπλοκή του NATO θεωρείται απευκταία από 
την Ελλάδα, καθώς θα μπορούσε να αναδειχθεί σε θρυαλλίδα 
ανακίνησης όλων των ζητημάτων τα οποία κατά καιρούς θέτει 
στο Αιγαίο η Αγκυρα: από τις γκρίζες ζώνες μέχρι και την 
αποστρατιωτικοποίηση νήσων (π.χ. Λήμνος).


