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Αθήνα, 25/04/2013 

 

Θέμα: Στρογγυλό Τραπέζι ΟΣΕΤΕΕ-ΣΤΥΕ για Υδρογονάνθρακες. 

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εχθές Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στα γραφεία της 

ΟΣΕΤΕΕ η εκδήλωση ΟΣΕΤΕΕ-ΣΤΥΕ με θέμα: 

<<Η οικονομική εκμετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα 

και έρευνα, παραγωγή & εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου)>>. 

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι: 

 Αγγελόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος Γεωλόγων Ελλάδος 

 Αθανασόπουλος Αλέξης, Μέλος Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ 

 Στασινούλιας Ευστάθιος, Υπεύθυνος Γεωτεχνικών ΤΑΡ 

 Τσιφουτίδης Γεώργιος, Εργαζόμενος στη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής 

ΓΓΕΚΑ. 

Αποτελεί σημαντική τιμή για τους φορείς μας η συνεργασία με τους πλέον ειδικούς 

συναδέλφους στα θέματα των υδρογονανθράκων. Οι εισηγητές καθήλωσαν τους 

συμμετέχοντες με τις εισηγήσεις τους ενώ ακολούθησε ουσιαστικός διάλογος. 

 

Ο Αντώνης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε κυρίως στο ιστορικό της έρευνας 

υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, στην ανάγκη δημιουργίας δημόσιου φορέα διαχείρισης, 

και στο χρονικό ορίζοντα από την παραχώρηση έως την παραγωγή. 

Ο Αλέξης Αθανασόπουλος εξέθεσε τη θέση του ΤΕΕ, για τη διαχείριση των 

υδρογονανθράκων και μίλησε για το σημαντικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν τα 

συνδικάτα στην ανακίνηση αναπτυξιακών θεμάτων όπως συνέβη στο συγκεκριμένο με 

το Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. και το Σύλλογο Γεωλόγων. Έγινε αναφορά και 

στο καθεστώς της ΑΟΖ. 

Ο Γιώργος Τσιφουτίδης αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ερευνητικού  

πλοίου ‘NORDIC’ από τη διαδικασία της έρευνας και από τη ζωή επάνω στο ‘NORDIC’, 

κατά τη διάρκεια των ερευνών. 



Ο Στάθης Στασινούλιας αναφέρθηκε στα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα της Trans 

Adriatic Pipeline και στα οφέλη που θα έχει η θετική εξέλιξη και υλοποίηση του 

συγκεκριμένου έργου. 

Τα πρακτικά της εκδήλωσης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες ΟΣΕΤΕΕ-ΣΤΥΕ. Η 

ΟΣΕΤΕΕ θα συνεχίσει το έργο ενημέρωσης των συναδέλφων μας με το προγραμματισμό 

νέων εκδηλώσεων. 

 

 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 
 

 

 
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ 

 

 Για τον Σ.Τ.Υ.Ε.  

      Ο Αντιπρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

  

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΟΥΔΗΣ  
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