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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΥΧΟΣ 2398 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 IOYNIOΥ 2022

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 έως και 14
«Green Deal Greece 2022», Διήμερο Συνέδριο του ΤΕΕ με τίτλο: 
«Προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες, σήμερα, για τον πράσινο με-
τασχηματισμό»
- Γιώργος Στασινός: Συνεργασία και δημιουργική συμπόρευση 
όλων των δυνάμενων του τόπου για να φτιάξουμε μια Ελλάδα 
σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα, πλούσια ξανά 
-Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη των αλλαγών Υλοποιούμε όσα 
δεν έγιναν στο παρελθόν. Όσα δεν αναλάμβανε να κάνει κανείς 
άλλος και δεν θα γίνονταν
-Οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, οι θεσμικές και μεταρρυθμιστικές τομές που ήδη λειτουρ-
γούν και οι νέες που υλοποιεί το ΤΕΕ
-Οι 5+1 κατευθύνσεις για πράσινες και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, 
για την πρόοδο της χώρας
Θεματική συζήτηση για Ενέργεια: Απολιγνιτοποίηση / Ενεργειακή 
ασφάλεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Ενεργειακή Μετάβαση
- Αλεξάνδρα Σδούκου, Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, Σπύρος Οικονό-
μου, Γιώργος Αγραφιώτης, Γιάννης Καρύδας, Θοδωρής Παπαδό-
πουλος, Πάρις Κοκορότσικος
Θεματική ενότητα: Προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης στην Ελλά-
δα και η σημασία ενός Σύγχρονου και Αποτελεσματικού Κέντρου 
Διαχείρισης Κρίσεων
- Χρήστος Στυλιανίδης: Ετοιμάζουμε ένα από τα καλύτερα Συντο-
νιστικά Κέντρα της Ευρώπης
Θεματική ενότητα για Βιώσιμες Υποδομές και Μεταφορές: Πρά-
σινες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση – Βιώσιμη Κινητικότητα / 
Πράσινες Υποδομές
- Κώστας Αχ. Καραμανλής: Τα έργα του υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών βρίσκονται στην καρδιά της πράσινης συμφωνίας
- Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Ξιφαράς, Ευθύμιος Μπακο-
γιάννης, Δημήτρης Κατσώχης, Στέφανος Αγιάσογλου, Γιώργος 
Καραγιάννης, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Νίκος Κουρέτας, Χρή-
στος Βίνης, Πέτρος Σουρέτης, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, 
Αργυρώ Ψαλτάκου, Κων/νος Καλλέργης, 
Κεντρική ομιλία
- Βασίλης Κικίλιας: Τα νησιά μας επανατοποθετούνται στον παγκό-
σμιο χάρτη ως πρότυπα βιωσιμότητας
Σελ 15, 16, 17
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το 
νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ
- Κ. Σκρέκας: 5 δις ευρώ θα δοθούν ως επιδοτήσεις το επόμενο 
διάστημα - Από υπερέσοδα των ΑΠΕ και κρατική ενίσχυση
- Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση
Σελ 18
ΕΕ: Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλο-
ντος για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
- «Ναι» στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με πόρους 59 δις ευρώ 
για την περίοδο 2027-2032 – 3,26, δις θα λάβει η Ελλάδα
- Αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης τέλος από το 2035
Σελ 19
ΔΕΗ: Νέα τιμολογιακή πολιτική και μέτρα για ενεργειακή επάρκεια
Σελ 20
Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας το όφελος 
από το gov.gr 
- Τι αναφέρει μελέτη της Deloitte
Σελ 21
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο, «πράσινο» Συνέ-
δριο του ΤΕΕ: «Green Deal Greece 2022», 29-30 Ιουνίου 2022
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη των αλλαγών, δημιούρ-
γησε και λειτουργεί ήδη με επιτυχία ψηφιακές υπηρεσίες και 
προωθεί νέες δραστηριότητες, έργα και προγράμματα, που 
υλοποιούν τις μεγάλες αλλαγές, που θέσαμε εδώ και χρόνια 
στο δημόσιο διάλογο ως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για το 
ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της χώρας. Υλοποι-
ούμε όσα δεν έχουν μπορέσει να γίνουν - αν και έπρεπε - στο 
παρελθόν. Όσα δεν αναλάμβανε να κάνει κανείς άλλος και δεν 
θα γίνονταν», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 
κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου του ΤΕΕ, «Green Deal 
Greee 2022», που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος ανακοινώνοντας 5+1 κατευθύνσεις για πράσινες και 
ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, για την πρόοδο της χώρας. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, από το βήμα του «Green Deal Greee 
2022», έστειλε ηχηρό και επιτακτικό μήνυμα συνεχούς συ-
νεργασίας και δημιουργικής συμπόρευσης προς όλες τις κα-
τευθύνσεις, αναφέροντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης, 
τη συμβολή και της αντιπολίτευσης αλλά και όλων των παρα-
γωγικών δυνάμεων, όλων των επιστημόνων με κυρίαρχους 
τους μηχανικούς αλλά και όλης της αλυσίδας των επαγγελμά-
των και των εργαζομένων «παρά τις δυσκολίες, να αξιοποιή-
σουμε τώρα μια μοναδική ευκαιρία που έχουμε, να φτιάξουμε 
μια Ελλάδα σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα, πλούσια ξανά».
Ο θεσμικός και μεταρρυθμιστικό ρόλος του ΤΕΕ 
Ο Γιώργος Στασινός ανέδειξε «τον θεσμικό και μεταρρυθμι-
στικό ρόλο ενός ιστορικού θεσμού, του ΤΕΕ, που κοντεύει τα 
100 χρόνια στην ελληνική κοινωνία». Μιλώντας σε προσω-
πικό τόνο, είπε ότι «θα ήμουν πρόεδρος του ΤΕΕ είτε κάναμε 
όλα αυτά που κάνουμε είτε δεν κάναμε τίποτα αλλά θα έχανε 
η χώρα τις χρηματοδοτήσεις και θα γυρίζαμε πίσω στα χρό-
νια και τις συνθήκες της απραξίας και της μεγάλης κρίσης, 

χωρίς καμία προοπτική για πολλές παραγωγικές γενιές να 
ξεφύγουμε από αυτές». Υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των 
μεταρρυθμιστικών αλλαγών που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, όπως 
χαρακτηριστικά μεταξύ των πολλών άλλων την ολοκλήρωση 
του πολεοδομικού σχεδιασμού, «το πιο δύσκολο εγχείρημα 
που έχω αναλάβει στη ζωή μου», όπως είπε, για το οποίο 
εξήγησε ότι με τα μέχρι τώρα ισχύοντα η έγκριση των μελε-
τών και σχεδίων θα γίνονταν σε 80 έως 85 χρόνια και εμείς 
προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε σε τρία χρόνια, «να 
κάνουμε ένα θαύμα». 
5+1 μεταρρυθμίσεις για τα επόμενα 5 κρίσιμα χρόνια
-«Τα επόμενα 5 χρόνια είναι κρίσιμα για να αλλάξει επίπεδο η 
χώρα και το επίπεδο ζωής των πολιτών στο τέλος της δεκαετί-
ας. Πρέπει να τρέξουμε εμπροσθοβαρώς τώρα, να σπείρουμε 
τώρα και να θερίσουμε σε λίγα χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει 
από μια αληθινή ανάπτυξη που θα προέλθει και από ιδιωτικά 
και από δημόσια έργα, σε κάθε κλάδο και τομέα. Με σαφές 
πράσινο πρόσημο και περιβαλλοντικούς στόχους», τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ και υπογράμμισε πολλές φορές κατά την 
ομιλία του ότι υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει σχεδιασμός, 
υπάρχει χώρος και ρόλος για όλους, ο κρίσιμος παράγοντας 
για την επιτυχία είναι η συνεργασία όλων, τονίζοντας ότι «δε 
θα ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία για να πάει η χώρα μπροστά».
Ειδικότερα, ο κ. Στασινός, αναφέρθηκε σε «ένα πλέγμα αλλα-
γών και στόχων, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, που αλλά-
ζει την Ελλάδα και που μαζί της αλλάζει η δουλειά μας και όλοι 
εμείς», όπως είπε. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του κ. Στασινού, 
αλλά και οι τοποθετήσεις όλων των ομιλητών στο συνέδριο 
στις σελ 3 έως και 14

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Συνεργασία και δημιουργική συμπόρευση όλων των δυνάμενων 
του τόπου για να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα, πλούσια ξανά 
-Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη των αλλαγών Υλοποιούμε όσα δεν έγιναν στο παρελθόν. Όσα δεν 
αναλάμβανε να κάνει κανείς άλλος και δεν θα γίνονταν
-Οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι θεσμικές και 
μεταρρυθμιστικές τομές που ήδη λειτουργούν και οι νέες που υλοποιεί το ΤΕΕ
-Οι 5+1 κατευθύνσεις για πράσινες και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, για την πρόοδο της χώρας
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Στη Θεσσαλονίκη 5-8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το 19ο Δι-
εθνές Συνέδριο στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες (NN22). 
Το ΝΝ22 είναι μια παγκόσμιας κλάσης διεθνές event για τις 
Νανοεπιστήμες και τις Νανοτεχνολογίες (N&N) που εστιάζει 
στις τελευταίες εξελίξεις στο N&N και προωθεί βαθιές επι-
στημονικές συζητήσεις μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών και 
ηγετών της αγορά από διαφορετικούς κλάδους. Το συνέδριο 
απευθύνεται σε ειδικούς πρώτης γραμμής από διεπιστημονι-
κούς τομείς έρευνας και εφαρμογών για να συζητήσουν τα 
οφέλη της N&N, να προωθήσουν τη δικτύωση και τη συνερ-
γασία μεταξύ διαφορετικών ακαδημαϊκών, ερευνητικών και 
βιομηχανικών φορέων στον τομέα της νανοτεχνολογίας και 
να ανταλλάξουν εκπαιδευτικές ιδέες.
Το συνέδριο NN22 θα αποτελείται από σχετικά εργαστήρια και 
ειδικές εκδηλώσεις, που θα καλύπτουν τις τελευταίες εξελίξεις 

στους τομείς των Νανοεπιστημών και των Νανοτεχνολογιών.
Το πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου είναι δομημένο σε 
ολομέλειες, βασικές, προσκεκλημένες, προφορικές και οπτικές 
παρουσιάσεις και καλύπτει όλο το φάσμα της N&N  έρευνας, 
των τεχνολογιών και των εφαρμογών, εστιάζοντας στις πιο 
πρόσφατες επιστημονικές, τεχνολογικές τάσεις και τάσεις που 
σχετίζονται με την αγορά.
Το συνέδριο NN22  συμπεριλαμβάνει εκδηλώσεις και στρογ-
γυλά τραπέζια, που καλύπτουν τις τελευταίες εξελίξεις στους 
διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία, κα-
θώς και έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για τις Νανοεπι-
στήμες και τις Νανοτεχνολογίες, καθώς και Ειδικά Εργαστήρια 
που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Περισσότερες πληροφορίες : 
https://www.nanotexnology.com/index.php/nn

Μετά από τρία χρόνια έρευνας, έργων αποκατάστασης, 
βιωματικών εργαστηρίων και δράσεων με την τοπική κοι-
νότητα των Τζουμέρκων, το Μπουλούκι επιστρέφει στην 
περιοχή με ένα βιωματικό εργαστήριο στο παλιό Δημοτικό 
Σχολείο των Φράστων στα Κεντρικά Τζουμέρκα. 
Το πρόγραμμα του εργαστηρίου απευθύνεται σε φοιτητές 
και επαγγελματίες από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, 
της αρχαιολογίας, της εθνογραφίας, των εικαστικών τεχνών 

και εν γένει σε ερευνητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες που 
ασχολούνται με τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Οι δια-
θέσιμες θέσεις είναι 18.  
Προθεσμία αίτησης συμμετοχής: 30 Ιουνίου 2022
Ειδοποίηση αποδοχής: έως τις 3 Ιουλίου 2022
Ημερομηνίες εργαστηρίου: 3 - 16 Σεπτεμβρίου 2022
Τοποθεσία: Φράστα, Τζουμέρκα, Ήπειρος, Ελλάδα 
Περισσότερες Πληροφορίες: https://el.boulouki.org/frasta-school

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) διοργα-
νώνει ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος των ΑΠΕ και του Φυσικού Αε-
ρίου στο νέο ενεργειακό μοντέλο της χώρας με το REPowerEU», 
την Πέμπτη, 7 Ιουλίου και ώρα 09.30 στο Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα). 
Σύμφωνα με ανακοίνωση: «Στις 18 Μαΐου 2022 με το 
REPowerEU ξεκίνησε και επίσημα το φιλόδοξο, δύσκολο, αλλά 
ρεαλιστικό ταξίδι για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρω-
σικό Φυσικό Αέριο. Ο απαραίτητος μετασχηματισμός του ενερ-
γειακού τομέα δημιουργεί νέα δεδομένα, προκλήσεις αλλά και 
ευκαιρίες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Η ενεργεια-
κή ασφάλεια και η συγκράτηση των υψηλών τιμών βρίσκονται 
στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ. Η μεγάλη ενίσχυση των 
ΑΠΕ και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών κυρίως με 
το LNG δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για σημαντικές 
επενδύσεις στις υποδομές και στην ενίσχυση των δικτύων. Η 
αγορά ενέργειας μετασχηματίζεται σε βραχυπρόθεσμο και μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα, με την επιτάχυνση της αδειοδότησης 
των ΑΠΕ και τις διμερείς συμβάσεις να έχουν κομβικό ρόλο στις 
εξελίξεις. Η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε ενεργειακό κόμβο με 
σημαντικά έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται, όπως είναι 
το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, η αναβάθμιση της Ρεβυθού-
σας και η ηλεκτρική διασύνδεση Greece Egypt Interconnector. 
Όλα τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν αναλυτικά σε πάνελ 
συζήτησης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, στελεχών 
του ενεργειακού τομέα και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδι-
οίκησης.»
Η ημερίδα τελεί υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών. 
Περισσότερες Πληροφορίες, πρόγραμμα : 
https://www.haee.gr/el/conferences-and-events/haee-events/other/repowereu/programma/
Εγγραφές : https://haeerepowereu.eventsadmin.com/Register

FRASTA SCHOOL:
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ HAEE: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟ REPOwEREU»

19Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & 
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (NN22)

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

29 & 30 Ιουνίου 2022 Συνέδριο: «GREEN DEAL GREECE 2022»
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε 
συνεργασία με το economix.gr

25-29 Ιουλίου 2022
Ετήσιο Συνέδριο AESOP 2022 & PhD 
Workshop

https://aesop2022.publicon.ee/en/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζοϊδου

press@central.tee.gr
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«Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη των αλλαγών, δημιούρ-
γησε και λειτουργεί ήδη με επιτυχία ψηφιακές υπηρεσίες 
και προωθεί νέες δραστηριότητες, έργα και προγράμμα-
τα, που υλοποιούν τις μεγάλες αλλαγές, που θέσαμε εδώ 
και χρόνια στο δημόσιο διάλογο ως αναγκαίες μεταρρυθ-
μίσεις για το ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της 
χώρας. Υλοποιούμε όσα δεν έχουν μπορέσει να γίνουν 
- αν και έπρεπε - στο παρελθόν. Όσα δεν αναλάμβανε να 
κάνει κανείς άλλος και δεν θα γίνονταν», τόνισε ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κηρύσσοντας την έναρξη 
του Συνεδρίου του ΤΕΕ, «Green Deal Greee 2022», που 
πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοι-
νώνοντας 5+1 κατευθύνσεις για πράσινες και ψηφιακές 
μεταρρυθμίσεις, για την πρόοδο της χώρας. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, από το βήμα του «Green Deal Greee 
2022», έστειλε ηχηρό και επιτακτικό μήνυμα συνεχούς 
συνεργασίας και δημιουργικής συμπόρευσης προς όλες 
τις κατευθύνσεις, αναφέροντας τις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης, τη συμβολή και της αντιπολίτευσης αλλά και 
όλων των παραγωγικών δυνάμεων, όλων των επιστη-
μόνων με κυρίαρχους τους μηχανικούς αλλά και όλης 
της αλυσίδας των επαγγελμάτων και των εργαζομένων 
«παρά τις δυσκολίες, να αξιοποιήσουμε τώρα μια μονα-
δική ευκαιρία που έχουμε, να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγ-
χρονη, πράσινη, καινοτόμα, πλούσια ξανά».
Ο θεσμικός και μεταρρυθμιστικό ρόλος του ΤΕΕ 
Ο Γιώργος Στασινός ανέδειξε «τον θεσμικό και μεταρρυθ-
μιστικό ρόλο ενός ιστορικού θεσμού, του ΤΕΕ, που κο-
ντεύει τα 100 χρόνια στην ελληνική κοινωνία». Μιλώντας 

σε προσωπικό τόνο, είπε ότι «θα ήμουν πρόεδρος του ΤΕΕ 
είτε κάναμε όλα αυτά που κάνουμε είτε δεν κάναμε τίποτα 
αλλά θα έχανε η χώρα τις χρηματοδοτήσεις και θα γυρίζα-
με πίσω στα χρόνια και τις συνθήκες της απραξίας και της 
μεγάλης κρίσης, χωρίς καμία προοπτική για πολλές παρα-
γωγικές γενιές να ξεφύγουμε από αυτές». Υπογράμμισε 
τη σπουδαιότητα των μεταρρυθμιστικών αλλαγών που 
έχει αναλάβει το ΤΕΕ, όπως χαρακτηριστικά μεταξύ των 
πολλών άλλων την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχε-
διασμού, «το πιο δύσκολο εγχείρημα που έχω αναλάβει 
στη ζωή μου», όπως είπε, για το οποίο εξήγησε ότι με τα 
μέχρι τώρα ισχύοντα η έγκριση των μελετών και σχεδίων 
θα γίνονταν σε 80 έως 85 χρόνια και εμείς προσπαθούμε 
να το ολοκληρώσουμε σε τρία χρόνια, «να κάνουμε ένα 
θαύμα». 
5+1 μεταρρυθμίσεις για τα επόμενα 5 κρίσιμα χρόνια
-«Τα επόμενα 5 χρόνια είναι κρίσιμα για να αλλάξει επίπε-
δο η χώρα και το επίπεδο ζωής των πολιτών στο τέλος της 
δεκαετίας. Πρέπει να τρέξουμε εμπροσθοβαρώς τώρα, να 
σπείρουμε τώρα και να θερίσουμε σε λίγα χρόνια. Αυτό 
μπορεί να γίνει από μια αληθινή ανάπτυξη που θα προέλ-
θει και από ιδιωτικά και από δημόσια έργα, σε κάθε κλάδο 
και τομέα. Με σαφές πράσινο πρόσημο και περιβαλλο-
ντικούς στόχους», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και υπο-
γράμμισε πολλές φορές κατά την ομιλία του ότι υπάρχει 
χρηματοδότηση, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει χώρος και 
ρόλος για όλους, ο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία 
είναι η συνεργασία όλων, τονίζοντας ότι «δε θα ξαναδοθεί 
τέτοια ευκαιρία για να πάει η χώρα μπροστά».
Ειδικότερα, ο κ. Στασινός, αναφέρθηκε σε «ένα πλέγμα αλ-
λαγών και στόχων, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, που 
αλλάζει την Ελλάδα και που μαζί της αλλάζει η δουλειά 
μας και όλοι εμείς», όπως είπε.
Παρουσιάζοντας το πλέγμα 5+1 μεταρρυθμίσεων για την 
πρόοδο της χώρας ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα 
εξής:
1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες παντού
«Θέλουμε ο μηχανικός, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και εν 
τέλει η δημόσια διοίκηση να καταφέρουν να εξυπηρετού-
νται για όλα μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα αιχμής». 
2. Κράτος βοηθός και όχι δυνάστης του πολίτη
«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της δημόσι-

ας διοίκησης από το κακό τους παρελθόν, να αναδείξουμε 
την ωφέλεια που μπορεί να έχει για την κοινωνία και την 
οικονομία, με διαφάνεια, αξιοπιστία, λογοδοσία, ανταγω-
νιστικότητα και ποιότητα». 
3. Στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός στην πράξη
«Θέλουμε το κράτος να γίνει πραγματικά επιτελικό και να 
καταφέρει επιτέλους να σχεδιάσει την ανάπτυξη του τό-
που». 
4. Ενισχυμένος ρόλος του μηχανικού
«Θέλουμε για μια ακόμη φορά στην ιστορία της χώρα τον 
μηχανικό στυλοβάτη της ανάπτυξης. Με νέα προσόντα, με 
ενισχυμένο ρόλο, με πολλαπλούς ρόλους και έργα». 
5. βιώσιμη Ανάπτυξη με νέες δουλειές για όλους
«Θέλουμε πολιτικές που διαχέονται στην κοινωνία, που 
συμβάλλουν παράλληλα στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και στη δημιουργία νέου πλούτου, που δημιουργούν 
καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας, Με μοναδικούς 
πόρους διαθέσιμους, μέσω Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτι-
κότητας και νέου ΕΣΠΑ, το στοίχημα είναι η έμπρακτη δι-
άχυση στην κοινωνία όλων των ωφελημάτων», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός. 
«Η ανάπτυξη πρέπει να μας περιλαμβάνει όλους. Επιστή-
μονες, επιχειρηματίες, και τεχνίτες. Νέους και μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία. Δεν γίνεται να προχωρήσουν μπροστά 
μόνο κάποιοι, δεν προοδεύει έτσι η κοινωνία», τόνισε. 
Tο μεταρρυθμιστικό έργο, που ήδη λειτουργεί 
και υλοποιεί το ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε το μεταρρυθμιστικό 
έργο, που έχει αναλάβει και υλοποιεί το ΤΕΕ, αναφέροντας 
συνολικά 11 ψηφιακές υπηρεσίες θεσμικές τομές και προ-
γράμματα, που ήδη λειτουργούν με επιτυχία και συνεχώς 
εξελίσσονται και εμπλουτίζονται, όπως επίσης 15 νέες 
μεγάλες μεταρρυθμιστικές δράσεις, χρηματοδοτικά προ-
γράμματα και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με αιχμή τον 
Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρόταση και πρωτο-
βουλία του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, τα οποίες 
έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται με συγκεκριμένα χρονο-
διαγράμματα από το ΤΕΕ «για να αναδείξω πώς γίνονται 
πράξη τα λόγια που λέμε, πως γίνονται έργα οι προτάσεις 
αλλαγών» όπως είπε ο Γιώργος Στασινός. 
Συνέχεια στη σελ 4

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Συνεργασία και δημιουργική συμπόρευση όλων των δυνάμενων του τόπου για να φτιάξουμε 
μια Ελλάδα σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα, πλούσια ξανά 
-Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη των αλλαγών Υλοποιούμε όσα δεν έγιναν στο παρελθόν. Όσα δεν αναλάμβανε να κάνει κανείς 
άλλος και δεν θα γίνονταν
-Οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι θεσμικές και μεταρρυθμιστικές τομές που ήδη 
λειτουργούν και οι νέες που υλοποιεί το ΤΕΕ
-Οι 5+1 κατευθύνσεις για πράσινες και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, για την πρόοδο της χώρας
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Συνέχεια από σελ 3

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι: 
Έγιναν ήδη και λειτουργούν 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Από το 2021 ξεκίνησε επισήμως η εφαρμογή της Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας Κτιρίου (και Διηρημένης Ιδιοκτησίας). 
Είναι το λεγόμενο παλαιότερα «μαύρο κουτί» των οικοδο-
μών, που το ΤΕΕ και ο τεχνικός κόσμος διεκδικούσαν να 
καθιερωθεί επί δεκαετίες. Με ένα νέο τρόπο και περιεχό-
μενο, ψηφιακό και σύγχρονο, η Πολιτεία αποκτά για πρώ-
τη φορά πραγματική εικόνα για τα τεχνικά στοιχεία κάθε 
οικοδομής στην πραγματική της, σημερινή, κατάσταση. 
Επιπλέον οι ιδιοκτήτες συγκεντρώνουν σε έναν ψηφιακό 
φάκελο κάθε απαραίτητη για την ιδιοκτησία τους τεχνική 
– και όχι μόνο – πληροφορία που διευκολύνει, με ασφά-
λεια δικαίου, τις συναλλαγές και ακολουθεί για πάντα το 
ακίνητο, υπό την ευθύνη μηχανικού. 
E-adeies
Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οι-
κοδομικών αδειών το 2018 αποτέλεσε τομή στον τεχνικό 
κλάδο. Πλέον οι οικοδομικές άδειες σε όλη τους τη δια-
δικασία διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά, 
γλιτώνοντας χρόνο, κόπο και χρήμα για όλους, προάγο-
ντας τη λογοδοσία και η διαφάνεια σε ατομικό επίπεδο. 
Οι συνεχείς επεκτάσεις του με νέες διαδικασίες αποτελούν 
συστατικό στοιχείο. Το σύστημα μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση πάνω στην οποία θα πατήσει ένα ενιαίο κεντρικό 
αδειοδοτικό σύστημα του κράτους για κάθε έργο και δρα-
στηριότητα. 
Πυροσβεστική - Αστυνομία στο E-adeies
Μέχρι πριν λίγους μήνες δεν υπήρχε πουθενά στο κράτος 
ψηφιακή, ηλεκτρονική αποτύπωση σε χάρτη των ορίων 
ευθύνης κάθε αστυνομικού τμήματος και κάθε τοπικής 
πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με την καθοριστική συμβο-
λή του ΤΕΕ, πλέον υπάρχουν. Έτσι να ενημερώνονται οι 
αστυνομικές αρχές για τις άδειες δόμησης που εκδίδονται 
και ισχύουν αλλά και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες για τις 
άλλες διαδικασίες. Ειδικά για την Πυρασφάλεια, ξεκίνησε 
πριν λίγους μήνες μια θεσμική τομή. Οι Μελέτες Πυρα-
σφαλείας υποβάλλονται και εγκρίνονται πλέον ηλεκτρο-
νικά μέσω του e-adeies και ηλεκτρονικά εκδίδονται και τα 
Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Ένα παρελ-
θόν ατελείωτων φακέλων και επισκέψεων σε υπηρεσίες 
αποτελεί πλέον παρελθόν και για την Πυροσβεστική και 

για τους μηχανικούς και για τις επιχειρήσεις. 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής στο e-adeies
Η διαδικασία εγκρίσεων – γνωμοδοτήσεων από Συμβού-
λια Αρχιτεκτονικής για έργα σε οικοδομές, ανακινήσεις και 
νέα ακίνητα σε περιοχές προστασίας (ιστορικά κέντρα πό-
λεων, προστατευόμενους οικισμούς κλπ) καθυστερούσε 
υπερβολικά. Το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ προσπά-
θησε να στελεχωθούν τα Συμβούλια και μετασχημάτισε 
τη διαδικασία και τις συνεδριάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, 
ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα, η αποτελεσματικότη-
τα και οι χρόνοι. 
Ελεγκτές Δόμησης
Η πετυχημένη εφαρμογή του θεσμού των πιστοποιημέ-
νων, έμπειρων ιδιωτών Ελεγκτών Δόμησης βασίζεται 
πάνω στις εφαρμογές του ΤΕΕ και το τμήμα Μητρώου. Ο 
έλεγχος των νέων οικοδομών σε κάθε στάδιο που προ-
βλέπεται γίνεται πλέον πιο εύκολα, με περισσότερο αντι-
κειμενικό τρόπο, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Καθιερώνεται 
επίσης μια κουλτούρα ελέγχου στις οικοδομές που δεν 
υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Ο θεσμός αποτελεί 
πλέον πρότυπο και για άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που 
μπορεί το Δημόσιο να αναθέσει σε πιστοποιημένους επαγ-
γελματίες, ιδίως μηχανικούς. 
e-Κτηματολόγιο
Η υλοποίηση των νέων Ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελ-
ληνικού Κτηματολογίου βασίζεται στην καλή συνεργασία 
με το ΤΕΕ και τη χρήση εργαλείων και εφαρμογών που πα-
ρέχει το ΤΕΕ, όπως ακριβώς το ΤΕΕ χρησιμοποιεί την εθνι-
κή γεωχωρική υποδομή που παρέχει το Κτηματολόγιο. 
Η κατάθεση τοπογραφικών διαγραμμάτων, η διόρθωση 
στοιχείων και τόσες άλλες υπηρεσίες που συμβάλλουν 
να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας, 
ώστε να αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα κτηματογράφηση, 
βασίζεται στη δουλειά χιλιάδων μηχανικών και τη συνερ-
γασία των δύο δημόσιων φορέων. 
Εκτιμητές Ακινήτων
Το ΤΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία και προχώρησε στη δη-
μιουργία Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων Προ-
σώπων, με πρώτη κατηγορία νέων πιστοποιήσεων 
επαγγελματιών, ιδίως μηχανικών, τους πιστοποιημένους 
Εκτιμητές Ακινήτων. Πρόκειται για θεσμική τομή στην 
ιστορία του ΤΕΕ που μπορεί να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό 
πολύ-εργαλείο με ευρύτερη σημασία για τον τεχνικό κλά-
δο και την οικονομία. 

Συμβολή με μητρώο μηχανικών στην αδειοδό-
τηση έργων ΑΠΕ
Το ΤΕΕ δημιούργησε και εμπλουτίζει περιοδικά, με προ-
κηρύξεις κάθε φορά, ένα νέο μητρώο εγγεγραμμένων 
μελών του που αναλαμβάνουν την έκδοση βεβαιώσεων 
ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών 
σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, προκειμένου 
επενδυτές αντίστοιχων έργων να τη χρησιμοποιήσουν 
προς τον Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Συστήματος κατά τη 
διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας. 
Νέο Εξοικονομώ 2021 – Νέο πληροφοριακό σύ-
στημα και θεσμικές αλλαγές
Το ΤΕΕ πρότεινε αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, όπως την 
κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας και τη συ-
γκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης. Επίσης σχεδίασε και λειτουργεί 
το νέο πληροφοριακό σύστημα για την εφαμογή του 
προγράμματος Εξοικονομώ 2021, αντικαθιστώντας την 
παλαιότερη εφαρμογή του ΥΠΕΝ που δημιούργησε πολλά 
προβλήματα. 
Καταγραφή υποδομών Προσβασιμότητας σε Δη-
μόσια Κτίρια
Το ΤΕΕ, μέσα από μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προς δη-
μόσιους φορείς, διευκολύνει την Πολιτεία να καταγράψει 
για πρώτη φορά τις υποδομές και τις ανάγκες Προσβασι-
μότητας για Άτομα με Αναπηρία σε Δημόσια Κτίρια. 
Υποστήριξη - Help Desk προς μηχανικούς
Το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια παρέχει στους μηχανικούς 
μέλη του συνεχώς νέα υπηρεσίες υποστήριξης (ιδιωτικών 
έργων, νομική, φορολογική κλπ) και help desk (Εξοικονο-
μώ, ΚΕΝΑΚ, e-adeies κλπ) για τη διευκόλυνση του επιστη-
μονικού και επαγγελματικού τους έργου.
 
Ξεκίνησαν να υλοποιούνται 
Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης
Το ΤΕΕ πρότεινε και η Πολιτεία νομοθέτησε μία ολοκλη-
ρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για 
τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για 
όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες 
τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα 
γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους 
επένδυσης και δραστηριότητας.

Συνέχεια στη σελ 5
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Συνέχεια από σελ 4

Τελικός στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, 
μηχανικός ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, 
με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πά-
ρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληρο-
φορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί 
απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να 
φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Και να αποτελέσει, όταν 
ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση, το βασικό εργαλείο 
έκδοσης διοικητικών πράξεων που περιέχουν γεωχωρικά 
δεδομένα.
Είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση που προτάθηκε, σχεδιά-
σθηκε και υλοποιείται από τους Έλληνες Μηχανικούς και 
το ΤΕΕ για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας.
Αύριο, εδώ, θα δείτε μια πρώτη παρουσίαση μιας μεταρ-
ρύθμισης που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ελλάδα 2.0. Και είναι 
μια νέα έκδοση της Ελλάδας, πραγματικά. Σε τρία χρόνια 
θα ολοκληρωθεί το έργο, ενώ σε μία πενταετία στόχος 
είναι να λειτουργεί με την δυνατότητα θεσμικής πράξης. 
Εθνικό Μητρώο Υποδομών
Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών αποτελεί θεμέλιο του σχε-
διασμού των μελλοντικών έργων – διότι δεν είναι λογικό 
να σχεδιάζεις χωρίς να ξέρεις τις πραγματικές συνθήκες 
των υφιστάμενων έργων. Αλλά και εργαλείο για να υπάρ-
ξει επιτέλους ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο και συ-
νεπές πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των υπο-
δομών που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών είναι ένα ηλεκτρονικό σύ-
στημα καταγραφής και εντοπισμού στην πραγματική – as 
is – κατάστασης κάθε δημοσίου και δημοτικού έργου, 
κάθε υποδομής. Είναι μια ηλεκτρονική ταυτότητα έργου 
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αρχεία και δεδομένα – 
όπως έχει αντίστοιχα σήμερα κάθε νέο κτίριο. Με το Εθνι-
κό Μητρώο Υποδομών θα μπορέσει επιτέλους η Πολιτεία 
με έναν συνολικό τρόπο να προγραμματίσει σε βάθος 
χρόνου τα αναγκαία έργα συντήρησης, να δημιουργήσει 
συνθήκες πιο γρήγορης ωρίμανσης διαδικασιών και ποιο 
θελκτικές προκηρύξεις έργων – είτε ως δημόσιων είτε ως 
ΣΔΙΤ, να ξεκαθαρίσει αρμοδιότητες και να ελέγχει τους 
υπευθύνους. 
Πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων

Σκοπός του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμί-
σεων που φέρει την ονομασία «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» 
είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
για πάνω από το 70% της χώρας - όπου ο σχεδιασμός είτε 
δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος-με ασφάλεια δικαί-
ου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό, πολιτιστικό 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Πρόκειται για 229 δι-
αγωνισμούς. Μέχρι σήμερα η πολιτεία κατάφερε να προ-
ωθήσει 30 τέτοιες μελέτες κάθε 10 χρόνια, γεγονός που 
σημαίνει ότι με αυτό τον ρυθμό θα χρειάζονταν 80 χρόνια. 
Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι να τα καταφέρουμε μέσα 
στα επόμενα 3-4 χρόνια. Πρόκειται για το πλέον δύσκολο 
εγχείρημα της ζωής μου. Δεν μειώνουμε απλά τον χρόνο. 
Προσπαθούμε να καταφέρουμε ένα θαύμα. 
Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπί-
ζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, 
περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, ορι-
οθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, 
δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προ-
βλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρί-
σης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολο-
γικών καταστροφών. Ειδικότερα, για την εκπόνηση των 
μελετών των ΤΠΣ προβλέπονται τέσσερις (4) κύκλοι ανα-
θέσεων με 229 διακριτές μελέτες που καλύπτουν συνολι-
κά (χωρικά και γεωγραφικά) 768 Δημοτικές Ενότητες σε 
όλη την επικράτεια. Η επιλογή των Δημοτικών Ενοτήτων 
που μετέχουν σε κάθε κύκλο αναθέσεων έχει προκύψει με 
βάση τα αιτήματα των Δήμων που έχουν υποβληθεί στο 
ΥΠΕΝ και το σχετικό πόρισμα από την Επιτροπή Αξιολό-
γησης που έχει συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Αντίστοιχα, 
τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ προτείνονται 
από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Σχε-
διασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 
Περιοχών που ΥΠΕΝ με γνώμονα την επίλυση χρόνιων 
προβλημάτων καθώς και τη ριζική και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδί-
ως: την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, 
την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής 
κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα 
αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την 
αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές κατα-
στροφές και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

ΤΕΕ ανέλαβε την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου ως 
αναθέτουσα αρχή, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ώστε να 
γίνουν επιτέλους όσα δεν έγιναν στη χώρα επί 40 χρόνια 
και να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε ολό-
κληρη την επικράτεια. 
Ψηφιοποίηση των Αρχείων Πολεοδομικής Πλη-
ροφορίας της Χώρας
Το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληρο-
φορίας», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας είναι από τα μεγαλύτερα έργα που 
σχεδιάζονται όσον αφορά την ψηφιοποίηση του δημοσί-
ου τομέα.
Το φυσικό αρχείο των πολεοδομιών με τις οικοδομικές 
παρελθόντων ετών (προ της λειτουργίας του συστήματος 
e-adeies) περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος φακέλων με έγ-
γραφα και σχέδια των οποίων η φύλαξη αλλά και η ανα-
ζήτηση εγγράφων από πολίτες και μηχανικούς κοστίζει 
δεκάδες εκατομμύρια ανά έτος. Επιπρόσθετα, το φυσικό 
αρχείο απειλείται από φυσικές καταστροφές (έχει συμβεί 
αρκετές φορές) αλλά και από την φυσική γήρανση του 
χαρτιού που επέρχεται με τον χρόνο.
Το ΤΕΕ ανέλαβε ως αναθέτουσα αρχή να προχωρήσει το 
έργο της Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληρο-
φορίας μέσω του οποίου επιδιώκεται η ψηφιοποίηση, 
ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποί-
ηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν 
στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας.
Επίσης, ως 2η επιδίωξη προκρίνεται η επέκταση του Ψη-
φιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, 
με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα 
ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτη-
ρίων, μέσω τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου 
με γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που 
καταλαμβάνουν όλα τα κτήρια καθώς επίσης και του υψο-
μέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού. 
Αναπροσαρμογή τιμολογίων έργων – υλικών 
λόγω πληθωριστικών πιέσεων
Το ΤΕΕ διεκδίκησε την αναπροσαρμογή των τιμολογίων 
για τα δημόσια έργα προκειμένου να καλυφθούν οι ανα-
τιμήσεις στις τιμές των υλικών λόγω πληθωρισμού και 
ακρίβειας. 
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Συνέχεια από σελ 5

Θεσμικές αλλαγές στη νομοθεσία δημοσίων συμ-
βάσεων
Το ΤΕΕ πιέζει συνεχώς και προτείνει αλλαγές στη νομοθε-
σία περί δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να βελτιωθεί 
το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. Μεταξύ άλλων 
για την καταπολέμηση του φαινομένου των αδικαιολόγητα 
υψηλών εκπτώσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη 
μείωση των προθεσμιών, την καθιέρωση νέων εργαλείων 
όπως οι πράσινες και οι πρότυπες συμβάσεις. 
Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές - Περιβαλλοντικοί Αξι-
ολογητές
Ήδη θεσμοθετήθηκε και βαίνει προς υλοποίηση η ανάθεση 
έργου αξιολόγησης και ελέγχου από το Κράτος σε ιδιώτες 
πιστοποιημένους μηχανικούς και άλλους επιστήμονες ώστε 
να προχωρούν πιο γρήγορα τόσο η περιβαλλοντική αδειο-
δότηση όσο και οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι. 
Διαπιστευμένος Μηχανικός στο Κτηματολόγιο
Ο θεσμός του Διαπιστευμένου Μηχανικού στο Κτηματολό-
γιο για την καταχώριση αιτημάτων και κτηματογραφικών 
πράξεων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπη-
ρέτηση των πολιτών και την ταχύτερη διενέργεια συναλλα-
γών σε ακίνητα με ασφάλεια δικαίου. 
Νέες ΤΟΤΕΕ
Το ΤΕΕ προχώρησε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 
στην μελέτη, σύνταξη και έκδοση νέων Τεχνικών Οδηγιών 
ΤΕΕ σε κρίσιμα σημεία της παραγωγής έργων όπου λείπει η 
«κοινή γλώσσα» μεταξύ των εμπλεκομένων. Ήδη έχουν συ-
νταχθεί νέες ΤΟΤΕΕ για τους Υαλοπίνακες, τον Οδοφωτισμό 
και υπό έκδοση βρίσκονται πολλές «ενεργειακές» ΤΟΤΕΕ, 

νέες και υπό αναθεώρηση, για την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τις ΑΠΕ. 
Προώθηση του Building Information Model σε 
κτίρια και κατασκευές
Το ψηφιακό μέλλον των κατασκευών περνά μέσα από το 
Building Information Model, όπως δείχνουν οι πρακτι-
κές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Το ΤΕΕ εδώ και 
χρόνια πιέζει την Πολιτεία προς την προώθηση αυτού του 
εργαλείου και συμμετέχει σε κάθε σχετική ευρωπαϊκή πρω-
τοβουλία. 
Καθιέρωση των Συμβούλων Ευρεσιτεχνίας, Πι-
στοποίηση Προσόντων και μαθητεία, υποστήριξη 
startups για την προώθηση της καινοτομίας
Το ΤΕΕ προωθεί έμπρακτα την προώθηση της καινοτομίας 
μέσα από την αύξηση των ευρεσιτεχνιών, των επενδύσεων 
σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και της καινοτομίας. 
Συνεργάζεται με τον ΟΒΙ και άλλους φορείς για την εμβά-
θυνση της αγοράς διανοητικής ιδιοκτησίας. Το ΤΕΕ υποστη-
ρίζει μέσα από τη δράση Prototype by TEE την ίδρυση και 
ανάπτυξη εφαρμοσμένων λύσεων από νεοφυείς επιχειρή-
σεις στο χώρο των μηχανικών. 
Νέα εποχή ΤΜΕΔΕ – ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Το ΤΕΕ συμβάλει και ενισχύει το ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο των Μη-
χανικών και Εργοληπτών που ανέλαβε, μετά την ενσωμά-
τωση του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ, τον κλάδο της εγγυοδοσίας 
προς τον τεχνικό κλάδο. Ήδη το ΤΜΕΔΕ έχει μετεξελιχθεί 
σε έναν οργανισμό πλήρους ηλεκτρονικής λειτουργίας και 
επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως το τε-
λευταίο πρόγραμμα εγγυοδοσίας για κεφάλαιο κίνησης σε 
συνεργασία με την ΕΑΤ, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
 

Θα προχωρήσουν σύντομα 
Πιστοποιημένοι μηχανικοί επιβλέποντες στα δη-
μόσια έργα
Μέσα από τη δημιουργία μητρώου έμπειρων, πιστοποιη-
μένων και εξειδικευμένων – ανά τομέα, κατηγορία έργου/
μελέτης κλπ – μηχανικών, προωθούμε τη δυνατότητα ανά-
θεσης έργου σύνταξης μελέτης, επίβλεψης μελέτης ή έργου, 
ελέγχου προόδου κλπ σε ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες, 
για όποιους δημόσιους φορείς δεν έχουν το απαραίτητο τε-
χνικό προσωπικό. Το κράτος ήδη νομοθέτησε και διατηρεί 
τον επιτελικό του ρόλο και το ρόλο διασφάλισης του δη-
μοσίου συμφέροντος αλλά αναθέτει κομμάτι εργασιών σε 
πιστοποιημένους μηχανικούς μέσα από σχετικό μητρώο και 
εφαρμογή του ΤΕΕ. 
Νέα Μητρώα στο Υπουργείο Υποδομών
Το ΤΕΕ συμβάλει στην ψηφιοποίηση και δημιουργία όλων 
των μητρώων που προβλέπει η νομοθεσία στο Υπουργείο 
Υποδομών για τον τεχνικό κλάδο και τον τομέα δημοσίων 
έργων και μελετών. 
Ίδρυμα Μικροπιστώσεων από το ΤΜΕΔΕ
Το ΤΕΕ συμβάλει μέσα από τις συνέργειες με το ΤΜΕΔΕ στην 
καθιέρωση του θεσμού των μικροπιστώσεων στην ελληνι-
κή αγορά και ιδίως στον τεχνικό τομέα, για τις επιχειρήσεις 
που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να έχουν χρηματοδοτική 
σχέση με τον επίσημο τραπεζικό τομέα.  
«Στο ΤΕΕ ο ψηφιακός και ο πράσινος μετασχηματισμός 
περπατάνε ήδη χέρι χέρι. Και δημιουργούν ήδη ένα πλαίσιο 
αλλαγών που πιστεύω ότι αποδεικνύουν τον θεσμικό και 
μεταρρυθμιστικό ρόλο ενός ιστορικού θεσμού, του ΤΕΕ, που 
κοντεύει τα 100 χρόνια στην ελληνική κοινωνία», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός.

Την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την διεξαγωγή 
του επόμενου διαγωνισμού για “πράσινες” μονάδες παρα-
γωγής ρεύματος (αιολικά και φωτοβολταϊκά) ανακοίνωσε 

η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδού-
κου, μιλώντας χθες στο Συνέδριο «GreenDealGreece 2022», 
με τίτλο «Προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες, σήμερα, για τον 
πράσινο μετασχηματισμό». Η κα Σδούκου τόνισε ο διαγωνι-
σμός θα αφορά ισχύ 1000 μεγαβάτ και θα διεξαχθεί αμέσως, 
συνιστώντας μάλιστα σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν «να μην πάρουν καλοκαιρινή άδεια καθώς οι φάκελοι 
θα υποβληθούν άμεσα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η κα Σδούκου, ο στό-
χος που είχε τεθεί για εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ ίση με 19 γιγα-
βάτ ως το 2030 θα επιτευχθεί πιο γρήγορα. “Υπολογίζουμε ότι 
ως το 2030 θα φθάσουμε στα 25 γιγαβάτ, οπότε η συμμετοχή 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο θα φθάσει στο 40 % και 

στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 70 %”, είπε.
Παρουσίασε εξάλλου τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί 
η αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδιασμού. “Το νέο ΕΣΕΚ, 
τόνισε, θα στοχεύει σε μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας, με αύξηση της συμμετοχής 
των πολιτών π.χ. με φωτοβολταϊκά στις στέγες, επιτάχυνση 
της αδειοδότησης και προώθηση των υπεράκτιων μονάδων. 
Θα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής, που αποτελούν σήμερα το σημαντικότερο πρό-
βλημα, για την δημιουργία μεγαλύτερου ηλεκτρικού χώρου, 
με αξιοποίηση και της αποθήκευσης ενέργειας τόσο με μπατα-
ρίες όσο και με αντλησιοταμίευση”.

Συνέχεια στη σελ 7

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Συνεργασία και δημιουργική συμπόρευση όλων των δυνάμενων του τόπου για να φτιάξουμε 
μια Ελλάδα σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα, πλούσια ξανά 

Θεματική συζήτηση για Ενέργεια: Απολιγνιτοποίηση / Ενεργειακή ασφάλεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / 
Ενεργειακή Μετάβαση
Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Άμεσα ο 
διαγωνισμός για 1000 μεγαβάτ ΑΠΕ-ως το τέλος του έτους διαγωνισμός για μονάδες αποθήκευσης
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Συνέχεια από σελ 6

Σε σχέση ειδικότερα με την αποθήκευση ανήγγειλε ότι μέσα στο 
χρόνο θα γίνει ο πρώτος διαγωνισμός για μονάδες αποθήκευ-
σης ενέργειας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο στόχος 

είναι να έχουν εγκατασταθεί μονάδες αποθήκευσης 1500 μεγα-
βάτ ως το 2025 και 3000 μεγαβάτ ως το 2030.
Αναφορικά εξάλλου με τις τιμές η κα Σδούκου υπογράμμισε 
ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης με την ρύθμιση 
που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την απλούστευση της 

αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι η επανα-
φορά των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε βιώσιμο 
επίπεδο, ώστε να βγουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από 
την οικονομική ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε ο Διευθυντής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΝΕΧ 
GROUP) κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, το “GreenDeal” και η 
πράσινη μετάβαση είναι ζητήματα πιο επίκαιρα από ποτέ. 
«Θεωρούμε ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα αποτελέσει 
καταλύτη για την πράσινη μετάβαση. Κι αυτό διότι φέρνει κά-
ποια βασικά πλεονεκτήματα στις αγορές, τα οποία είναι η ίση 
πρόσβαση, η αποτελεσματικότητα των συναλλαγών χωρίς 
επιμέρους διαπραγματεύσεις που χρειάζονται πολύ χρόνο και 
χρήμα για να ολοκληρωθούν και το κυριότερο  το οικονομικό 
σήμα που παράγεται που έχει τη φιλοδοξία να αντικατοπτρίζει 
τα θεμελιώδη μεγέθη των αγορών και εξασφαλίζει τη διαφά-
νεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κάθε μέρα, όπως εξήγησε, οι τιμές και οι ποσότητες των συ-
ναλλαγών του ρεύματος και του αερίου (βάθρο εμπορίας) 

διαχέονται ελεύθερα και αυτό αποτελεί διαχρονικά καταλύτη 
για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις μακροχρόνια, ενώ πιο 
βραχυχρόνια βοηθά και τους  διαχειριστές των συστημάτων 
να χρησιμοποιήσουν τις ενεργειακές υποδομές με τον καλύ-
τερο τρόπο. Στα γενικότερα οφέλη που φέρνει το χρηματι-
στήριο, σύμφωνα με τον κ. Καλαϊτζάκη, είναι η διαφάνεια 
και το οικονομικό σήμα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις 
επενδύσεις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, καθώς αποτε-
λούν «την πηγή βάσει της οποίας θα εκπονηθούν τα διάφορα 
businessplan, θα γίνει η ανάλυση βιωσιμότητας των επεν-
δύσεων». Το Χρηματιστήριο λειτουργεί  την ενδοημερήσια 
αγορά με τρεις δημοπρασίες κάθε μέρα. Έτσι έχουν τη δυνα-
τότητα οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ (οι οποίες είναι στο-
χαστικές) να κάνουν τη σύνδεση ανάμεσα στην πρόβλεψη, η 
οποία εμπεριέχει ένα σφάλμα και την πραγματική παραγωγή.

Σχετικά με τα  PPAs ανέφερε ότι σήμερα είναι η τελική συνά-
ντηση για τη δημιουργία μιας μη υποχρεωτικής πλατφόρμας 
( non-mandatoryplatform) που θα δίνει τη δυνατότητα σε 
μικρότερους παραγωγούς και  καταναλωτές που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν με αρκετά μεγαλύτερα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη για    μακροχρόνιες συμβάσεις (από 
7 έως 20 χρόνια) αγοραπωλησίας ενέργειας.
Επίσης, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προετοιμασία του Χρη-
ματιστηρίου για την αγορά «πράσινου» Υδρογόνου  (που 
παράγεται από ΑΠΕ), το οποίο αποτελεί  βασικό πυλώνα  της 
πράσινης μετάβασης. Όπως διευκρίνισε, σήμερα δεν υπάρ-
χουν συγκριμένες αγορές, εκτός από μια προσπάθεια που κά-
νει η Ολλανδία. “Ως Χρηματιστήριο θέλουμε να μεταφέρουμε 
την εμπειρία μας από το βάθρο φυσικού αερίου στην αφορά 
υδρογόνου”, κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Σπύρος Οικονόμου προέβλεψε ότι ως 
το 2030 θα δούμε εξαιρετικές παρεμβάσεις από τους πολίτες 
στον ενεργειακό τομέα προκειμένου ο καθένας να διαχειρί-
ζεται την ενέργεια μόνος του. “Ήδη σήμερα υπάρχουν 60-
70.000 παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ. Μόνο στα φωτοβολ-

ταϊκά στέγης έχουμε 40.000 φυσικά πρόσωπα. Χρειαζόμαστε 
ανανεώσιμες πηγές για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανση και ψύξη σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας. 
Η τεχνολογία προωθεί την ανεξαρτητοποίησή μας”, τόνισε.
Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε τη σημασία νέων τεχνολογιών 

όπως το υδρογόνο, το βιομεθάνιο, η δέσμευση διοξειδίου 
του άνθρακα και τα μικροδίκτυα ενώ τόνισε ακόμη ότι το 
GreenDeal είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πλέγμα 13 νομοθετι-
κών παρεμβάσεων με προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες για 
τον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Αγραφιώτης, ανέφερε ότι 
το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή έχει συγκε-
ντρώσει τη  σύμφωνη γνώμη της πλειονότητας των φορέων 
ΑΠΕ της χώρας.
Αναφορικά με τους αναθεωρημένους φιλόδοξους στόχους 
του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 
στους οποίους αναφέρθηκε και η κυρία Σδούκου, επεσήμανε 
ότι    ο τεχνικός κόσμος (επενδυτές, κατασκευαστές, μελετη-
τές) είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε αυτήν την  πρόκληση. 
Παράλληλα, οι τράπεζες είναι εκπαιδευμένες και μπορούν να 

υποστηρίξουν τους στόχους. «Άρα μπορούμε να πετύχουμε 
τους φιλόδοξους στόχους του ΕΣΕΚ», επεσήμανε.
Για να γίνει όμως αυτό, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, οι ΑΠΕ 
πρέπει να πάνε …θάλασσα. Σύμφωνα με τον κ. Αγραφιώτη, 
η λύση δεν είναι να γεμίσουμε τις ραχούλες και τους κάμπους 
με φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. «Δεν θα τα καταφέρου-
με χωρίς τα πλωτά πάρκα», τόνισε. Και πρόσθεσε ότι, αν το 
2010 η τότε πολιτική ηγεσία δεν είχε παγώσει τις επενδύσεις 
θαλάσσιων πάρκων, σήμερα «όλοι θα είχαμε την εμπειρία της 
κατασκευής και λειτουργίας αυτών των πάρκων και θα είχαμε 
λύσει και προβλήματα στα logistics αυτών των πάρκων (π.χ. 

λιμάνια κ.ά.), χάσαμε όμως μια δεκαετία».
Επιπλέον, επεσήμανε ότι «δεν μπορούμε να αναπτύξουμε 
ΑΠΕ αν δεν έχουμε αποθήκευση» και αναφέρθηκε στα δύο 
bigprojects της εταιρείας το έργο του υβριδικού σταθμού στο 
Αμάρι Κρήτης και το έργο των 780 MW αντλησιοταμίευσης 
στην Αμφιλοχία, για το οποίο μάλιστα η εταιρεία το προσεχές 
15νθήμερο θα υποβάλλει αίτηση στο ΥΠΕΝ για άδεια εγκατά-
στασης. Τα δύο αυτά έργα όπως ανάφερε, θα εξοικονομήσουν 
στο   ηλεκτρικό σύστημα της χώρας 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Συνέχεια στη σελ 8

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Άμεσα ο 
διαγωνισμός για 1000 μεγαβάτ ΑΠΕ-ως το τέλος του έτους διαγωνισμός για μονάδες αποθήκευσης

Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, Διευθυντής Στρατηγικής, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΝΕΧ GROUP): Ετοιμάζεται μη υποχρεωτική 
πλατφόρμα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για PPAs

Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος ΚΑΠΕ: Η τεχνολογία οδηγεί στην ενεργειακή ανεξαρτησία

Γιώργος Αγραφιώτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Εντός 15νθημέρου η αίτηση για την άδεια 
εγκατάστασης για το έργο της Αμφιλοχίας
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Συνέχεια από σελ 7

Ο Γιάννης Καρύδας, Chief Executive Officer Renewables and 
Energy Storage του ομίλου Κοπελούζου εξέφρασε την θετική 
άποψη του κλάδου για τις ρυθμίσεις απλούστευσης των διαδι-
κασιών αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα 

στη Βουλή. Τόνισε ωστόσο ότι απαιτούνται και άλλες ενέργειες 
για να δούμε τα έργα ΑΠΕ να υλοποιούνται γρήγορα και να πε-
τύχουμε ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση. Αναφέρθη-
κε συγκεκριμένα στο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέρ-
γειας και τα υπεράκτια αιολικά. Όπως είπε, με την αποθήκευση 
θα κερδίσουμε χρόνο για την ανάπτυξη των δικτύων ενώ στον 
τομέα των υπεράκτιων μονάδων ο όμιλος Κοπελούζου προ-

ωθεί δύο έργα στην Αλεξανδρούπολη και τη Λήμνο σε αρκετά 
ώριμο αδειοδοτικά στάδιο. Ο κ. Καρύδας παρουσίασε εξάλλου 
το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυ-
πτο που επίσης προωθεί ο όμιλος Κοπελούζου σημειώνοντας 
ότι η ενέργεια που θα μεταφέρεται θα διατίθεται για εξαγωγές, 
παραγωγή πράσινου υδρογόνου και εγχώρια κατανάλωση.

Στον ενεργειακό τυφώνα που πλήττει την Ευρώπη τους τελευ-
ταίους μήνες αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΑΜΑΡΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» κ. Θοδωρής Παπαδόπουλος. «Διαφαινόταν το 
πρόβλημα και ήρθε ο πόλεμος να το οξύνει   και να κάνει πιο επι-
τακτική την ενεργειακή μετάβαση», ανέφερε. Όπως υπογράμ-
μισε το σημείο αναφοράς για τη μετάβαση είναι το ενεργειακό 

…τρίλημμα, το οποίοι αποτυπώνεται ως ασφάλεια, οικονομία 
και περιβάλλον. «Και τα τρία αυτά στοιχεία συνηγορούν ότι η 
λύση είναι μονοσήμαντη και είναι οι ΑΠΕ», σημείωσε. Κι αυτό 
διότι είναι η πιο φιλική μορφή ενέργειας, οπότε ο παράγοντας 
της προστασίας του περιβάλλοντος είναι διασφαλισμένος, είναι 
πλέον η πιο φθηνή ενέργεια ενώ όσον αφορά στην ασφάλεια 

εφοδιασμού καλύπτεται από τις τεχνολογίες αποθήκευσης.
Είναι ευκαιρία για τη χώρα, όπως είπε,  να εκμεταλλευτεί το 
συγκριτικό  της  πλεονέκτημα, δηλαδή το πλούσιο αιολικό και 
ηλιακό δυναμικό. Έθεσε ωστόσο ως επιτακτική ανάγκη την 
ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών _ διασυνδέσεις, δίκτυα 
και μονάδες αποθήκευσης.

Ο κ. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έθεσε το ζήτημα της ελληνικής 
προστιθέμενης αξίας στον ενεργειακό μετασχηματισμό προ-
κειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην γίνει αποκλειστι-
κά με κινέζικα φωτοβολταϊκά και δανέζικες ανεμογεννήτριες.
Ο κ. Κοκορότσικος τόνισε ότι ο χώρος της ενέργειας δημιουρ-
γεί σημαντικές ευκαιρίες για παραγωγή ελληνικής τεχνολογί-

ας, πέρα από τα βασικά συστήματα (φωτοβολταϊκά και αιολι-
κά), σε τομείς όπως η αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες), το 
υδρογόνο, η έξυπνη διαχείριση της ζήτησης, η κυκλική οικο-
νομίας, η αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα. Σημείωσε 
ότι υπάρχει η κρίσιμη μάζα ελληνικών εταιριών που συμμε-
τέχουν σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, είναι εξαγω-
γικές ενώ 50 επιχειρήσεις έχουν διεθνή ανταγωνιστικότητα 

και παρουσία. Ανέφερε εξάλλου ότι πέρα από τις προκλήσεις 
και τις αβεβαιότητες υπάρχουν και οι σταθερές στις οποίες 
μπορούμε να βασιστούμε, όπως η βιομηχανική πολιτική την 
οποία επανέφερε η ΕΕ με στόχο την δημιουργία ευρωπαϊκής 
τεχνολογίας και την απεξάρτηση από την τεχνολογία χωρών 
της Άπω Ανατολής, αλλά και οι ειδικές πολιτικές για το υδρο-
γόνο και την αποθήκευση ενέργειας.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Γιάννης Καρύδας, Chief Executive Officer Renewables and Energy Storage, Όμιλος Κοπελούζου: Προς ανάπτυξη δύο υπεράκτια 
αιολικά σε Αλεξανδρούπολη και Λήμνο 

Θοδωρής Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής, «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»: Ασφάλεια, Οικονομία και Περιβάλλον το ενεργειακό …
τρίλημμα για την πράσινη μετάβαση

Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Η ενεργειακή μετάβαση ευκαιρία για παραγωγή 
ελληνικής τεχνολογίας

Στη σημασία των συνεργιών/ συνεργασιών του κράτους με 
την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και την 
κοινωνία των πολιτών αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής 
Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, με 
video-ομιλία που απηύθυνε στο συνέδριο «Green Deal Greee 
2022», που διοργανώνουν το ΤΕΕ και το economix.gr και 
πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.
«Η κλιματική κρίση είναι μία σκληρή πραγματικότητα» ανέφε-
ρε ο κ. Στυλιανίδης ανοίγοντας την τοποθέτησή του. «Μόλις 
την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν πάνω από 300 πυρ-
καγιές στην χώρα μας, που σημαίνει ότι έχουμε περίπου 45-
50 πυρκαγιές την ημέρα. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης 
φαίνονται όχι μόνο στα οικοσυστήματα και το περιβάλλον, 
αλλά επίσης στην οικονομία και την κοινωνία αλλά επίσης 

στην υγεία και στην ευημερία μας. Ροκανίζεται το μέλλον 
μας. Ας το αποδεχθούμε και ας φύγουμε από τη λογική ότι η 
κλιματική κρίση είναι fake news. H περιοχή της Μεσογείου 
επηρεάζεται περισσότερο από το μέσο όρο. Η γειτονιά μας 
αποτελεί ένα από τα hotspot της κλιματικής κρίσης. Η χώρα 
μας είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και νέους κινδύ-
νους» σημείωσε.
Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη συνεργιών.
«Για να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα πιστεύουμε ότι χρει-
άζεται μία ενιαία, μία ολιστική προσέγγιση» τόνισε ο Χρ. Στυλια-
νίδης «Αυτή η προσέγγιση πρέπει να δίνει έμφαση στο τρίπτυχο: 
πρόληψη, προετοιμασία/ ετοιμότητα, ανθεκτικότητα.
Αυτοί οι τρεις πυλώνες βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δρά-
σης μας. Πέρα από τη συντονιστική μας δράση, χρειαζόμαστε 
συνέργειες και συνεργασίες. Οι συνέργειες παίζουν κομβικό 

ρόλο σε αυτή την ολιστική προσέγγιση. Η κλιματική κρίση 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από μεμονω-
μένους φορείς. Η συνεργασία και οι συνέργειες είναι εκ των 
ων ουκ άνευ.
Μία από αυτές είναι η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Σε κάθε σύγχρονη χώρα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο 
βασικός βραχίονας τοπικά, επί του πεδίου. Ένα παράδειγμα 
είναι η προσπάθεια που γίνεται για την αντιπυρική περίοδο 
και την πρόληψη/ προετοιμασία/ ετοιμότητα. Το υπουργείο 
δεν μπορεί να καθαρίζει οικόπεδα. Αυτό πρέπει να το κάνει 
η τοπική αυτοδιοίκηση και κατά την άποψή μου έχουν δοθεί 
ικανοποιητικά κονδύλια για αυτό το λόγο. 

Συνέχεια στη σελ 9

Θεματική ενότητα: Προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης στην Ελλάδα και η σημασία ενός Σύγχρονου και 
Αποτελεσματικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων
Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ετοιμάζουμε ένα από τα καλύτερα Συντονιστικά 
Κέντρα της Ευρώπης
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Συνέχεια από σελ 8

Το λέω για να διασκεδάσω τις εντυπώσεις ότι το υπουργείο μπο-
ρεί να τα κάνει όλα.
Εξίσου κομβικό σημείο είναι η συνεργασία με την επιστημονική 
κοινότητα. Επίσης η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, 
τους εθελοντές και κάθε πολίτη. Όλοι πρέπει να δράσουμε με 
ατομική ευθύνη. Μόνο μέσα από την κοινή δράση θα μπορέ-
σουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».
Όπως εξήγησε ο υπουργός, η συνεργασία πρέπει να επεκτείνεται 
και στην πρόληψη και στην προετοιμασία, όπου θα παίξει κομ-
βικό ρόλο το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης 
Κρίσεων και η ολοκληρωμένη εθνική βάση δεδομένων.

«Αυτή η αντίληψη αποτυπώνεται στο νέο μεγάλο σχέδιο για να 
δημιουργηθεί ένα νέο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσε-
ων και Διαχείρισης Κρίσεων, που θα λειτουργεί με πυξίδα μια 
ολοκληρωμένη εθνική βάση δεδομένων. Είναι κάτι που λείπει 
από την χώρα» ανέφερε ο Χρ. Στυλιανίδης. «Η εθνική βάση δε-
δομένων θα αναφέρεται σε όλους τους φυσικούς κινδύνους, σε 
όλες τις φυσικές καταστροφές.
Σε αυτό το συντονιστικό κέντρο πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι 
αρμόδιοι φορείς της πυροπροστασίας αλλά και η επιστημονική 
κοινότητα.
Η επιστήμη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτου-
με για να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή και να αντιμετω-
πίσουμε αποτελεσματικά τις επιπτώσεις.

Η χώρα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και μπορεί 
να παίξει σημαντικό ρόλο. Η ελληνική επιστημονική κοινότητα 
δεν μπορεί να απουσιάσει από το Συντονιστικό Κέντρο Διαχεί-
ρισης Κρίσεων. Δεν υπάρχει κανείς επιχειρησιακός που θα πάρει 
αποφάσεις χωρίς να έχει επιστημονικά δεδομένα, χωρίς να έχει 
αξιολόγηση σεναρίου.
Για αυτό τρέχουμε όσο μπορούμε για να προλάβουμε να στή-
σουμε αυτό το Συντονιστικό Κέντρο. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή 
θα πετύχουμε να είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης.
Επιμένω πολύ στην εθνική βάση δεδομένων γιατί ξέρω ότι 
υπάρχουν έρευνες, στοιχεία σε πολλά ερευνητικά κέντρα αλλά 
δεν υπάρχει επαφή και ανταλλαγή» κατέληξε ο Υπουργός.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Ετοιμάζουμε ένα από τα καλύτερα Συντονιστικά 
Κέντρα της Ευρώπης

Το Green Deal διατρέχει το σύνολο της πολιτικής του Υπουρ-
γείου ανέφερε στην παρέμβασή του ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στο συνέδριο 
«Green Deal Greece 2022», που διοργανώνουν το ΤΕΕ και 
το economix.gr και πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ανοίγοντας την ενότητα «Βιώσιμες Υποδομές και Μεταφο-
ρές», ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι, για το υπουργείο, 
οι στόχοι της βιωσιμότητας όπως  αυτές απορρέουν από τις 
αρχές της Πράσινης Συμφωνίας, δεν αποτελούν  ένα σύνολο 
επιμέρους προς επίτευξη στόχων, αλλά μια κεντρική ατζέντα, 
η οποία διαπνέει όλες τις παραμέτρους των πολιτικών και των 
έργων που έχει υπό την εποπτεία του και υλοποιεί το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών.
Δίνοντας τα εύσημα στο ΤΕΕ, το οποίο χαρακτήρισε τον πιο 
πολύτιμο σύμβουλο και έναν εξαιρετικό αποτελεσματικό 
συνεργάτη, ο υπουργός αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο 

σχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο 
θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της 
πράσινης συμφωνίας.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα τελευταία 
τρία χρόνια το υπουργείο έχει καταρτίσει και υλοποιεί το με-
γαλύτερο έργο υποδομών που έχει γίνει στην Ελλάδα μετά 
τους ολυμπιακούς αγώνες, συνολικού ύψους 13 δις ευρώ. 
Πρόκειται, όπως είπε, για έργα τα οποία είτε ήταν μπλοκαρι-
σμένα είτε νέα που ωρίμασαν με μεγάλη ταχύτητα. Από έργα 
αυτά, τόνισε ότι έχουν δημοπρατηθεί ήδη έργα 8 δις, ενώ 
έχουν συμβασιοποιηθεί έργα 3,2 δις. Υπογράμμισε ότι όλα 
τα έργα του υπουργείου έχουν σε κάθε περίπτωση πράσινο 
πρόσημο και έκανε ειδική αναφορά στα έργα Μετρό, ως κατε-
ξοχήν πράσινα έργα.
Ανέδειξε επίσης τη βιώσιμη πτυχή των μεγάλων οδικών έργα, 
τα οποία όπως είπε  θα αποσυμφορίσουν τα μεγάλα αστικά 
κέντρα όπως η επέκταση της λεωφόρου Κύμης και το Flyover 
στη Θεσσαλονίκη για να η γίνεται όπως είπε χαρακτηριστικά, 
«ο βίος  μας αβίωτος», μέσα στις πόλεις.
Τόνισε επίσης ότι πράσινα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, τα 
οποία αντιμετωπίζουν στην πράξη τα σοβαρά προβλήματα 
που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Αλλά και τα αρδευτικά, 
υδρευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα ή έργα διαχείρισης υδά-
τινων πόρων.
Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα 
μεγάλα σιδηροδρομικά έργα και την ανάπτυξη της ηλεκτρο-
κίνησης.
Υπογράμμισε ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι από τις ελά-
χιστες πόλεις στον κόσμο οι οποίες αύξησαν τους στόλους 

των αστικών συγκοινωνιών τους εν μέσω της πανδημίας, 
τονίζοντας επίσης ότι διευρύνθηκε το δίκτυο και με νέους 
συρμούς τραμ, που είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό μέσο 
μεταφοράς. «Κάναμε κάτι πρωτοφανές. Θεσπίσαμε τη διαδι-
κασία του leasing για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιo», 
είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε: 
«Συνεργαστήκαμε με ιδιώτες», σχολιάζοντας: «Σήμερα μάλι-
στα έχουμε μία απεργία στην Αθήνα, που ταλαιπωρεί όλους 
τους πολίτες, ακριβώς για αυτό το λόγο: Επειδή σήμερα επε-
κτείνουμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θέλουμε 
και άλλα λεωφορεία ιδιωτών να εξυπηρετήσουν τις μεγάλες 
συγκοινωνιακές ανάγκες που έχει τόσο η Αθήνα όσο και Θεσ-
σαλονίκη».
Ο κ. Καραμανλής τόνισε επίσης ότι έχει βγει στον αέρα ο δι-
αγωνισμός προμήθειας νέων λεωφορείων. «Θα παραλαμβά-
νουμε σταδιακά 1.300 λεωφορεία, φιλικά προς το περιβάλ-
λον, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε: Είμαστε μία 
χώρα που είχαμε να αγοράσουμε καινούργια λεωφορεία από 
το 2009. Ο διαγωνισμός αυτός τρέχει και η πλειονότητα των 
νέων λεωφορείων θα είναι χαμηλών ρύπων, ηλεκτροκίνητα 
και CNG», πρόσθεσε.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης 
στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου για 
τα λεγόμενα ΣΒΑΚ, δηλαδή τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας, καθώς και τα ζητήματα της ενεργειακής αναβάθ-
μισης και βιωσιμότητας κτιρίων που κατασκευάζονται από 
φορείς όπως είναι η ΚΤΥΠ Α.Ε.

Συνέχεια στη σελ 10

Θεματική ενότητα για βιώσιμες Υποδομές και Μεταφορές: Πράσινες Μεταφορές - Ηλεκτροκίνηση - βιώσιμη 
Κινητικότητα / Πράσινες Υποδομές
Κώστας Αχ. Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Τα έργα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται 
στην καρδιά της πράσινης συμφωνίας
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Συνέχεια από σελ 9

Για το σιδηρόδρομο υπογράμμισε, ότι βρίσκεται στην καρδιά 
της πράσινης Συμφωνίας, τονίζοντας μάλιστα, ότι έλαβε τη θέση 
που του αξίζει από την παρούσα κυβέρνηση, προτάσσοντας ως 
προς αυτό, το πακέτο των σιδηροδρομικών έργων ύψους 4,5 
δις. Για τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των συγκεκριμέ-
νων έργων,  ο κ. Καραμανλής  εξήγησε, ότι το υπουργείο έκανε 
το αυτονόητο, ήτοι τη σύνδεση  όλων των  μεγάλων λιμένων 
με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο προκειμένου όπως 
υποστήριξε,  η  χώρα να γίνει κόμβος της νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης.
Για την ηλεκτροκίνηση,  ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών ανέφερε, ότι το υπουργείο εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο, καταγράφοντας τα 3 πιο βασικά σημεία του. Με πρώτο 

σημείο την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, υπογραμ-
μίζοντας τα επιπλέον κίνητρα, για την αγορά ή μίσθωση ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων ή δικύκλων, για ανανέωση με ηλεκτρικά 
οχήματα του στόλου των εταιρειών, αλλά και αντικατάσταση 
των ΤΑΞΙ, με επιδότηση. Μάλιστα, πρόκειται όπως είπε για ένα 
θέμα ότι οποίο δεν υπήρχε στην ατζέντα της προηγούμενης κυ-
βέρνησης. Οπότε, η σημερινή κυβέρνηση όπως είπε επιτάχυνε 
στο μέγιστο τους ρυθμούς. Ως προς αυτό, προέταξε τα ευρωπα-
ϊκά στοιχεία, βάσει των οποίων οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνη-
των αυτοκινήτων από το 0,4% το 2019  έχει ανέλθει στο 7%, 
το οποίο  είναι ενθαρρυντικό  και δείχνει όπως τόνισε ότι πρέπει 
να συνεχιστεί η προσπάθεια.  Το δεύτερο σημείο είναι η εγκα-
τάσταση υποδομών για εύκολη φόρτιση. Μάλιστα όπως είπε,  
από τα 58 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης που είχαμε 
πανελλαδικά το 2019, σήμερα έχουν ανέλθει σε 1200. Τόνισε ως 

προς αυτό ήταν καθοριστική η συμφωνία  και η συνεργασία με 
τους Παραχωρησιούχους των βασικών αυτοκινητοδρόμων 
στη χώρα μας. Προκειμένου να αναδείξει την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί, είπε ότι σήμερα, το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας 
μας διαθέτει κάλυψη με φορτιστές των 50kW και άνω σε πυκνό-
τητα ως και 60 χλμ.  Ως τρίτο σημείο όσον αφορά τις πολιτικές 
για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,  κατέγραψε την υλοποί-
ηση της ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου Υποδομών και Φο-
ρέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η), η οποία όπως είπε 
που σύντομα θα είναι διαθέσιμη και ως εφαρμογή για τα κινητά.
Καταληκτικά, ο κ. Καραμανλής τόνισε, ότι το σχέδιο του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών διαπνέεται από τις τρεις θεμε-
λιώδεις στόχους: καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες, 
ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Κώστας Αχ. Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Τα έργα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται 
στην καρδιά της πράσινης συμφωνίας

Στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει το ΤΕΕ, έλαβε 
χώρα το πάνελ με τίτλο “Πράσινες Μεταφορές – Ηλεκτρο-
κίνηση – Βιώσιμη Κινητικότητα”, με τον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, 
Μιχάλη Παπαδόπουλο να αναφέρει ότι «τέτοια συνέδρια μας 
δίνουν τη δυνατότητα να πούμε τα έργα που υλοποιούμε και 
να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό των πεπραγμένων μας. 
Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην ευρωπαϊκή πράσινη 

συμφωνία, πρέπει να προτάξουμε τη βιώσιμη κινητικότητα 
ως επιλογή. Το ΥΠΟΜΕ τα τρία τελευταία χρόνια ακολουθεί 
με συνέπεια τη στρατηγική που προωθεί τα σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, την μικροκινητικότητα και αναδεικνύ-
ει τα ευφυή συστήματα μεταφορών, και κυρίως υποστηρίζει 
την ηλεκτροκίνηση. Προσαρμόζουμε τη νομοθεσία στα σημε-
ρινά δεδομένα και δείχνουμε πρόνοια στις μελλοντικές εξελί-
ξεις, και ταυτόχρονα εισάγουμε καινοτόμες εφαρμογές. Εμείς 
δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τα τρέχοντα θέματα». 
Ο υφυπουργός έκανε λόγο και για το ευρύ πλαίσιο των ηλε-
κτρικών οχημάτων, τονίζοντας χαρακτηριστικά «Ηλεκτρικό 
όχημα δεν σημαίνει μόνο σημεία φόρτισης, εμείς θέλουμε 
να καλύψουμε όλο τον κύκλο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, 
μπαταρίες, συνεργεία και μηχανικούς». 
Ακόμα, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως «οι Δήμοι με κατοί-
κους άνω των 30 χιλιάδων είναι πλέον υποχρεωμένοι να 
εκπονούν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σύντομα, 
η Ελλάδα θα έχει ένα μεγάλο αριθμό Δήμων που θα έχει ολο-
κληρώσει τα σχέδια τους για την βιώσιμη κινητικότητα. Ο 
τεχνικός κόσμος, και το επιστημονικό προσωπικό της χώρας 
μπορεί να προτείνει λύσεις στους ΟΤΑ». 
«Αυτά που κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

δεν είναι μόνο στη θεωρία. Με μια σειρά παρεμβάσεων στη-
ρίζουμε την βιώσιμη κινητικότητα και ρυθμίζουμε το πλαίσιο. 
Με μια συντονισμένη δράση θέλουμε να επιτύχουμε την 
ασφαλή οδήγηση στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέ-
διο είναι προς διαβούλευση και μπορείτε κι εσείς να συμμετέ-
χετε» ανέφερε, επίσης. 
Υποστήριξε επιπρόσθετα ότι «από το 2019 έχουμε 9 φορές 
περισσότερες ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Το 2021 
ήταν 3.500 ετών μέχρι τώρα το 2022 μετράμε 1515 αμιγώς 
ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρικά οχήματα δεν σημαίνει μόνο 
φορτιστές. Αλλά είναι και τα συνεργεία, εμείς ολοκληρώνουμε 
το πλαίσιο να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ακόμα, προωθούμε εφαρμογή 
που θα δείχνει στο χρήστη από το κινητό του , που υπάρχει 
ελεύθερος φορτιστής, πόσο θα χρεωθεί και πόσο χρόνο θα 
χρειαστεί για τη φόρτιση του οχήματος». 
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κύριος Παπαδό-
πουλος είπε ότι «η μετάβαση σε φιλικότερες και φθηνότερες 
μεταφορές είναι η μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική επιλογή. Στο 
Υπουργείο ανοίγουμε τις πόρτες μας σε εσάς, τον τεχνικό κό-
σμο και θέλουμε τις προτάσεις σας, τις οποίες όχι απλά υλοποι-
ούμε, αλλά τις βάζουμε και σε προτεραιότητα».

Την άποψη ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο για λίγους 
διατύπωσε από το βήμα του συνεδρίου Green Deal 2022, 
ο Γιάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας ότι 
το σημαντικό αυτή τη στιγμή στην ηλεκτροκίνηση είναι να 
αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα 

αυτοκίνητα. 

Συνέχεια στη σελ 11

Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Με μια σειρά παρεμβάσεων 
στηρίζουμε τη βιώσιμη κινητικότητα

Γιάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο για την ελίτ
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Συνέχεια από σελ 10

Κατά τα όσα πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, 
έχουν δοθεί, ήδη, χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντικαταστα-
θεί η ακριβή τεχνολογία σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, με 
σχετική ώθηση μέσα από τις υποδομές, συμπληρώνοντας ότι το 

πιο σημαντικό για έναν αγοραστή ηλεκτρικού οχήματος είναι να 
του παρέχονται οι υποδομές φόρτισης για να το χρησιμοποιεί σε 
όλες τις ανάγκες του. 
Πρόσθεσε, δε, ότι ενώ σε σχέση με τη μετακίνηση στην πόλη 
είναι σχετικά εύκολο το κομμάτι της φόρτισης, καθώς υπάρχουν 
διαθέσιμοι πολλοί φορτιστές, το δύσκολο είναι το κομμάτι του 
ταξιδιού και για το λόγο αυτό έχουν επισπευθεί, από πλευράς 
Υπουργείου, δυο ζητήματα: Πρώτον, η εγκατάσταση φορτι-
στών στις Εθνικές οδούς, για να καλύπτονται οι μεγάλες απο-
στάσεις, αλλά και η διευκόλυνση της πληροφορίας σχετικά με 
τις υποδομές φόρτισης. 
Ο στόχος, όπως επισήμανε, είναι μέχρι το 2025, να υπάρχουν 
12.000 σημεία φόρτισης, ενώ σε σχέση με τις πληροφορίες για 
αυτά, συμπλήρωσε ότι γίνεται, συμβάλλοντας σε όσα είχε πει 
προηγουμένως ο Υφυπουργός Μ. Παπαδόπουλος, μέσω ενός 
application που δίνει πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σε σχέ-
ση με τα δεδομένα των φορτιστών, με τη συγκεκριμένη εφαρ-

μογή του Υπουργείου να είναι η μοναδική που έχει πληροφορίες 
για όλους τους φορτιστές που υπάρχουν στη χώρα. 
Σε σχέση με το κομμάτι του οχήματος και την ηλεκτροκίνηση, 
τόνισε ότι υπάρχει μια παρερμηνεία που αφορά σε ποιους απευ-
θύνεται. «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένας νέος τρόπος για 
να μπορούμε να δώσουμε ενέργεια σε ένα όχημα να κινείται. Η 
ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο για την ελίτ. Θέλουμε να αξιοποι-
ήσουμε αυτή την ενέργεια και στις αστικές μεταφορές», με τον 
ίδιο να φέρνει το παράδειγμα του διαγωνισμού των 1300 νέων 
λεωφορείων. 
Ανέφερε, επίσης, ως ένα ακόμα βασικό βήμα για την αναδια-
μόρφωση των συγκοινωνιών, την ανάταξη των 14 συρμών 
στη Γραμμή 1 του μετρό, με τη σύμβαση να ξεκινά σύντομα, τα 
έργα του τραμ και της επέκτασης του μετρό, με τον συνδυασμό 
όλων αυτών των έργων να ενισχύει το συγκοινωνιακό έργο για 
περιορισμό της χρήσης του προσωπικού οχήματος.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Γιάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο για την ελίτ

Στο ίδιο πάνελ του συνεδρίου Green Deal 2022 φιλοξενήθηκε 
και ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. 
Στην αρχική του τοποθέτηση ο κύριος Μπακογιάννης έθεσε 
ορισμένα ερωτήματα τα οποία όπως ανέφερε θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο συζήτησης για τις βιώσιμες μεταφορές. 
Αναλυτικά τόνισε ότι «είναι χρήσιμο στα θέματα συναρμοδιό-

τητας να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων. Οι ευρω-
παϊκές οδηγίες είναι πολύ σημαντικές και θα συνεχίσουν να 
έρχονται μέχρι το 2050.» «Εγώ θα θέσω ορισμένα ερωτήμα-
τα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Ερωτήματα 
όπως, το πως θα απεξαρτηθεί ο Έλληνας από το αυτοκίνητο 
όταν οι συγκοινωνίες έχουν πολλά προβλήματα;» 
«Πως θα επιτευχθεί η ήπια κινητικότητα την ίδια στιγμή που οι 
πόλεις αυξάνονται; Πως θα μεγαλώσουμε το πεζοδρόμιο και 
θα πετύχουμε τη βαδισιμότητα στην Ελλάδα, όπου ο μέσος 
όρος ενός πεζοδρομίου είναι το ένα μέτρο. Την ίδια στιγμή 
που οι χώροι είναι περιορισμένοι ή δεν υπάρχουν καθόλου.» 
«Πως θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο με τα πόδια. Σε μια 
απόσταση 100 μέτρων, πηγαίνουμε τα παιδιά με το αυτοκίνη-
το για ασφάλεια». 
«Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση. Το σταματη-
μένο όχημα καταλαμβάνει δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύει τη μετακίνηση με τα πόδια και να παίρνουν και 
άλλοι τα αυτοκίνητα. Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. 
Για να κατασκευαστούν γκαράζ θα πρέπει το αυτοκίνητο να 

πληρώσει, στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη άρνηση να πλη-
ρώσουμε για στάθμευση». 
«Και τέλος γιατί να στηρίξουν οι δήμαρχοι αυτά τα σχέδια 
βιώσιμης κινητικότητας , όταν η θητεία τους είναι περιορι-
σμένη»; 
Στην δεύτερη τοποθέτησή του ο ΓΓ έδωσε ορισμένες απαντή-
σεις για το πως θα βρεθούν λύσεις στα ερωτήματα που έθεσε 
στην αρχή. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «το βασικό ζητούμενο για τη νέα 
μορφή πόλης, είναι να είναι η δομή της συνεκτική. Το αντίθετο 
δηλαδή της προσπάθειας της αστικής διάχυσης. Στόχος είναι 
να έχουμε έναν περιορισμό της αστικής διάχυσης. Θα γίνει μια 
προσπάθεια περιορισμού της πόλης». 
«Πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί 
στόχοι μέχρι το 2050 να υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα στα 
κέντρα των πόλεων. Το περπάτημα έχει τεθεί ως προτεραιό-
τητα, με μεγαλύτερα πεζοδρόμια και με αστικές αναπλάσεις. 
Και φυσικά η αύξηση των ποδηλατοδρόμων για να μπορούν 
οι πολίτες να κάνουν μεγαλύτερη χρήση του ποδηλάτου».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κατσώχης, Senior Manager 
της PLANET ανέφερε, μιλώντας στην ίδια ενότητα ότι πλέον, 
είναι πλούσια η κοινοτική νομοθεσία για τις νέου τύπου με-
ταφορές, φέρνοντας ως παραδείγματα τη νομοθεσία για το 
καθαρό όχημα αλλά και τον νόμο για την ηλεκτροκίνηση, με 
την Ελλάδα να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με την ΕΕ. Όπως ανέ-
φερε «η Ελλάδα διαθέτει πλέον όλα τα καταστατικά έγγραφα 
και στρατηγικό σχέδιο στην ηλεκτροκίνηση που δεν διέθετε 
πριν από μερικά χρόνια, υπάρχει πλέον το εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο μεταφορών, τα σχέδια μεταφορών μητροπολιτικών 
περιοχών, αλλά και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός μέσω των 
ΣΒΑΚ».
Για τον ίδιο, η νέα αφετηρία στις μεταφορές έχει δέκα πυλώ-
νες, ανάμεσα στους οποίους πιο σημαντικοί είναι η «πράσινη», 
προσιτή μετακίνηση, αλλά και η έννοια της ευφυούς και ανθε-
κτικής μεταφοράς σε δύσκολους δημοσιονομικά καιρούς.
Κατά τον κ. Κατσώχη «είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση η 
ηλεκτροκίνηση. 

Στην προηγούμενη μεγάλη προμήθεια λεωφορείων στη Θεσ-
σαλονίκη, κατακτήθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της πίτας 
στη δημόσια συγκοινωνία, αυτό θα γίνει και τώρα». Ωστόσο, 
κατά τον ίδιο, «θα χρειαστεί την κουλτούρα του χρήστη να την 
ενισχύσει και η εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να καταλάβει το 
παιδί και ο έφηβος την καλή οδηγική συμπεριφορά για να καλ-
λιεργηθεί η κατάλληλη κουλτούρα».

 Συνέχεια στη σελ 12

Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ: Η 
βαδισιμότητα έχει τεθεί ως προτεραιότητα στη νέα μορφή πόλης 

Δημήτρης Κατσώχης, Senior Manager, PLANET: Ευκαιρία για επανεκκίνηση η ηλεκτροκίνηση
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΣΥ: Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων θα κάνει την Ελλάδα ίσως την πιο 
πράσινη πρωτεύουσα στην Ευρώπη 

Συνέχεια από σελ 11 

Για τη μεγάλη σημασία της ηλεκτροκίνησης στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και ειδικά στα λεωφορεία μίλησε από το βήμα της 
ίδιας ενότητας, στο σημερινό συνέδριο του ΤΕΕ, ο CEO της ΟΣΥ, 

Στέφανος Αγιάσογλου.
Κατά τον κ. Αγιάσογλου, «η χρήση των ΜΜΜ σε μια πόλη όπως 
στην Αθήνα βοηθά πολύ και όταν βελτιωθούν οι υποδομές και 
η νοοτροπία στον τρόπο χρήσης των λεωφορειόδρομων και 
της ΛΕΑ, θα δούμε πολύ πιο θεαματικά αποτελέσματα. Έχει πολύ 
μεγάλη σημασία η καλή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών 
για να κάνουμε με επιτυχία ένα έργο που είναι σημαντικό, την αύ-
ξηση, δηλαδή, του επικοινωνιακού έργου στο λεκανοπέδιο, σε μια 
δύσκολη περίοδο, πρώτα της πανδημίας και τώρα του πολέμου. 
Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για μια δημόσια εταιρεία για να 
ανατάξει δυνάμεις, να εκσυγχρονιστεί και να παρέχει περισσότερο 
έργο».
Όπως πρόσθεσε ο επικεφαλής της ΟΣΥ, αυτό που έχει σημασία 
στην παρούσα φάση είναι ότι η εταιρεία εκσυγχρονίζεται, μέσω 
δύο πυλώνων: Τη συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας 
ΑΕ, ένα έργο 50 εκατ. ευρώ, που θα κάνει την ΟΣΥ τελείως διαφο-

ρετική, κυρίως όσον αφορά τα logistics και τη συντήρηση οχημά-
των και δεύτερον, με την επικείμενη απόκτηση του νέου στόλου, 
1300 λεωφορείων, τα οποία θα βρίσκονται στην Ελλάδα από το 
2023 και μετά, με τα 1000 να προορίζονται για την Αθήνα.
Τόνισε, εξάλλου, χαρακτηριστικά ότι «πρόκειται για ανανέωση του 
υπάρχοντος στόλου των λεωφορείων πάνω από 80%, μια κίνη-
ση που θα κάνει την Αθήνα, ίσως την πιο πράσινη πρωτεύουσα σε 
όλη την Ευρώπη».
Ο κ. Αγιάσογλου κατέληξε, δε, ότι είναι πολύ σημαντική και η αγα-
στή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, φέρνοντας ως παράδειγμα 
την προσθήκη λεωφορείων μέσω leasing, κάτι το οποίο πριν 
από δέκα χρόνια δεν το φαντάζονταν κανείς, ένα βήμα που έχει 
βοηθήσει να υπάρχουν περισσότερα λεωφορεία με πυκνότερα 
δρομολόγια, εντελώς απαραίτητο σε περίοδο πανδημίας.

Σαφές μήνυμα ότι «η Ελλάδα επέστρεψε για να πρωταγωνι-
στήσει στη Νοτιανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, προ-
σφέροντας ηρεμία και σταθερότητα σε ένα ταραγμένο περι-
βάλλον, μετατρέποντας και πάλι τη γεωγραφική μας θέση σε 
κόμβο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών 
εξελίξεων» έστειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αρμόδιος για τις υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης, 
μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου Green Deal του ΤΕΕ για 
τις πράσινες υποδομές.
«Αυτό πλέον το βλέπουν όλοι και στο εξωτερικό και εντός 
της χώρας και αυτή είναι μια ακόμα παρακαταθήκη για τη 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσο-
τάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς «οι πολιτικές της ΕΕ 
για το κλίμα και η προοδευτική ατζέντα της κυβέρνησης και 
του ίδιου του πρωθυπουργού αποτέλεσαν την πυξίδα για τις 
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
με τον Κώστα Καραμανλή», όπως είπε.
Από την πρώτη στιγμή, όπως ανέφερε, τέθηκαν 4 στόχοι που 
εξασφάλισαν την υλοποίηση του «φιλόδοξου και προσεκτικά 
διαρθρωμένου προγράμματος έργων που διαμορφώσαμε».

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, οι στόχοι αυτοί ήταν: «Το ξε-
μπλοκάρισμα έργων που είχαν βαλτώσει ή είχαν καθυστερή-
σει υπέρμετρα. Ο σχεδιασμός μίας νέας γενιάς έργων. Η αξιο-
ποίηση όλων των δυνατών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. 
Η εντατικοποίηση και επέκταση των νέων εργαλείων όπως τα 
ΣΔΙΤ, οι πρότυπες προτάσεις και άλλα σύγχρονα χρηματοδο-
τικά μοντέλα».
Επιπλέον επεσήμανε ότι: «Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα έργων υποδομής των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 
άνω των 13 δισ. ευρώ»
Ειδικότερα, «στην Αθήνα το μεγάλο έργο υποδομής, η γραμ-
μή 4 του Μετρό αλλά και όλες οι σχεδιαζόμενες επεκτάσεις 
των υπολοίπων 3 γραμμών είναι οι πρωταγωνιστές στην 
προσπάθεια μετασχηματισμού της σε σύγχρονη ευρωπαϊκή 
Μητρόπολη, ενώ θα εξυπηρετεί ημερησίως περίπου 341.000 
επιβάτες».
Συνεχίζοντας, έκανε αναφορά στα δύο εμβληματικά έργα 
της Θεσσαλονίκης, το Μετρό και το Flyover, τα οποία, όπως 
εξήγησε «θα προσδώσουν νέες δυνατότητες στο μεταφορικό 
σύστημα της πόλης. Και τα δύο έργα που θα είναι καταλύτες 

στην αειφόρα ανάταξη της πόλης, θα ανακουφίσουν το κυ-
κλοφοριακό, θα επιλύσουν περιβαλλοντικά προβλήματα και 
θα προσδώσουν μεγάλες ευκαιρίες αστικών χειρισμών στον 
κέντρο της πόλης και στον ευρύτερο αστικό ιστό», είπε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα σιδηροδρομικά έργα ύψους 4 
δις ευρώ, τα οποία συγκροτούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
έργων σιδηροδρόμου στη χώρα μας.
Ξεχωριστή σημασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και των ακραίων φαινομένων που καταγράφονται 
είναι και τα έργα που ενισχύουν τα υδάτινα αποθέματα της 
χώρας: «Εντάξαμε στην εθνική πρόταση για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, 4 αντιπλημμυρικά έργα σε Κρήτη, 
Αιτωλοακαρνανία, Κορινθία, Μακεδονία και 3  έργα ύδρευ-
σης σε Κέρκυρα, Πρέβεζα – Άρτα – Λευκάδα και Μυτιλήνη. 
Επιπλέον 400 εκ. ευρώ σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και άλλα 350 εκατομμύρια 
για αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος των αυτοκινητοδρό-
μων», όπως είπε.

Τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων με βάση το πρόγραμμα 
«Ύδωρ 2.0» τέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του κ. 
Δημήτρη Παπαγιαννίδη, γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πό-

ρων και υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τροφίμων μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου Green Deal 
του ΤΕΕ για τις πράσινες υποδομές.

Συνέχεια στη σελ 13

Γιώργος Καραγιάννης, Υφυπουργός Υποδομών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Η Ελλάδα επέστρεψε για να 
πρωταγωνιστήσει στη ΝΑ Μεσόγειο και τα Βαλκάνια

Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 
Οι πράσινες υποδομές στον Πρωτογενή τομέα
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 
Οι πράσινες υποδομές στον Πρωτογενή τομέα

Συνέχεια από σελ 12

Όπως τόνισε ο κ. Παπαγιαννίδης χωρίς νερό γεωργία και κτη-
νοτροφία δε γίνεται και ανέλυσε τους στόχους του στρατηγικού 
σχεδίου υποδομών αγροτικής ανάπτυξης και μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής του «Ύδωρ 2.0»
Ο κ. Παπαγιαννίδης αναφέρθηκε στον χάρτη εγγειοβελτιωτικών 

έργων, τις  νέες προκηρύξεις, καθώς και στο ήδη υπάρχον πρό-
γραμμα του υπουργείου ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η επένδυση σε βασικές δημό-
σιες υποδομές στις αγροτικές περιοχές, θα διευκολύνουν την 
επιχειρηματικότητα και την διαχείριση των υδάτινων πόρων
Έκανε λόγο για την αντιμετώπιση σε βάθος  χρόνου του ελ-
λείμματος που παρουσιάζεται στο νερό, αλλά και τη βιώσιμη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων επιφανειακών υδάτινων πόρων.
Όπως εκτίμησε: «H γεωργία θα καταστραφεί από τα πολλά ζι-
ζανιοκτόνα, λιπάσματα, τις γεωτρήσεις, την υφαλμύρωση του 
νερού, εκτός αν όλα γίνουν με έναν βιώσιμο τρόπο. Δεν πρέπει 
να παραγνωρίζεται η αειφορία. Η Πράσινη Ανάπτυξη είναι κάτι 
που έπρεπε να γίνει και ήρθε για να μείνει», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους το μετρό συμβάλλει 
στην πράσινη ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας τό-
νισε ο Νίκος Κουρέτας διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό. 
Μάλιστα έκανε γνωστό ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ξε-
κινά η δοκιμαστική λειτουργία για τους σταθμούς του Πειραιά και 
πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία παράδοσής τους σε 
πλήρη λειτουργία.
Όπως ανέφερε ο Ν Κουρέτας οι πολίτες σύντομα θα δούνε τα δύο 
ΤΒΜ  της γραμμής 4 να συναρμολογούνται, θα παραδοθούν οι 
τρεις σταθμοί στον Πειραιά ενώ στο τέλος του 2023 θα παραδοθεί 

λειτουργικό και το μετρό της Θεσσαλονίκης.
«Με τους τρεις σταθμούς του Πειραιά, που θα δώσουμε μέσα 
στους επόμενους δύο μήνες, οι γραμμές 2 και 3 θα εξυπηρετούν 
πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες, γεγονός που σημαίνει ότι 
200.000 λιγότερα αυτοκίνητα ημερησίως θα κυκλοφορούν στην 
Αθήνα και το διοξείδιο του άνθρακα θα μειωθεί κατά 880 τόνους. 
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε να έχουμε 310.000 
επιβάτες ημερησίως, 55.000 λιγότερα αυτοκίνητα και 140 τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα λιγότερους».
Ο Ν. Κουρέτας τόνισε ότι τη συμβολή του μετρό στο να μειωθούν 

τα ατυχήματα και η ενέργεια που καταναλώνεται ανά επιβάτη, 
στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος για τους επιβάτες μέσω 
των αναπλάσεων και των δενδροφυτεύσεων (κάτι που γίνεται 
για πρώτη φορά για έργο σταθερής τροχιάς), την εξυπηρέτηση 
βασικών δομών όπως τα νοσοκομεία.
Τέλος, ο κ. Κουρέτας ανέφερε ότι σύντομα οι πολίτες θα δούνε 
ότι στη γραμμή 4 θα αλλάξουν οι περιφράξεις των εργοταξίων. 
«Σύντομα θα δείτε ότι στις περιφράξεις θα υπάρχουν έργα τέχνης, 
ενώ τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από 
ελληνική start up με την ιδιότητα να απορροφούν τους ρύπους».

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σιδηροδρόμου στις μεταφο-
ρές των μηδενικών ρύπων σε σχέση με τις  δεσμεύσεις πάντα 
στις οποίες έχει προχωρήσει η Ευρώπη για την επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, αναφέρθηκε ο πρόε-
δρος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης. Όπως είπε χαρακτηριστι-
κά, ο σιδηρόδρομος βρίσκει στην πρώτη γραμμή της έξυπνης 
και βιώσιμης κινητικότητας. Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν ευθύνη μόνο για 
το 0,4 των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το μερίδιο 
τους αντιστοιχεί στο 8% των επιβατικών μεταφορών και 
στο 19% των εμπορευματικών μεταφορών. Ο διευθύνων 
σύμβουλος αναφέρθηκε στο σχέδιο της ΕΡΓΟΣΕ προκειμένου 

η χώρα μέσω της ανάπτυξης του σιδηροδρόμου να καταστεί 
κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, το  οποίο όπως είπε, 
στηρίζεται σε τρείς άξονες: στην επίλυση των κολλημένων 
συμβάσεων έργων και μελετών, και σήμερα όπως είπε , δεν 
υπάρχει ούτε μία σύμβαση κολλημένη, και για πρώτη φορά 
από το 2021 υπάρχει θετικό πρόσημο στις απορροφήσεις. 
Δεύτερος άξονας είναι η προώθηση των δημοπρατήσεων 
των μειοδοτικών διαγωνισμών που αφορούν την αναβάθμι-
ση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.
Ο τρίτος άξονας όπως είπε ο κ. Βίνης είναι το φιλόδοξο πρό-
γραμμα για τα δεδομένα του ελληνικού σιδηροδρόμου 
πρόγραμμα δημοπρατήσεων με Ανταγωνιστικό Διάλογο, 

για τη σύνδεση των κομβικών λιμένων της χώρας, συνολι-
κού ύψους 4 δις ευρώ. Όπως είπε, οι διαγωνισμοί για τα έξι 
έργα του Ανταγωνιστικού διαλόγου έχουν προχωρήσει στη 
δεύτερη φάση το στάδιο Β.I , που αφορά στη διενέργεια δια-
λόγου με τους υποψήφιους αναδόχους. Κατά το στάδιο αυτό, 
εξήγησε ότι θα επιλεγεί η βέλτιστη τεχνική λύση. Τέλος ο κ. 
Βίνης έκανε εκτενή αναφορά στην υλοποίηση του προγραμ-
ματισμού που αφορά το τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για 
τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. 
Ενώ ανέφερε επίσης, ότι έχει ξεκινήσει ο διάλογος με την Ε.Ε 
για τη μεγάλη υπογειοποίηση της Πάτρας, ο οποίος όπως είπε, 
θεωρεί ότι θα τελεσφορήσει.

Το κόστος υλοποίησης των προβλέψεων για ενέργειες ESG 
τόνισε στην τοποθέτησή του ο Πέτρος Σουρέτης διευθύνων 
σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
«Εμείς ως κατασκευαστικές εταιρείες έχουμε την υποχρέωση 
να εφαρμόζουμε τους κανόνες των ESG, δηλαδή τις διαδικασίες 

προστασίας του περιβάλλοντος, την πράσινη διαχείριση των 
πόρων που χρησιμοποιούμε κλπ. Όλα αυτά είναι νομοτέλεια, 
αλλά είμαστε σε ένα ανώριμο στάδιο. Όλα αυτά έχουν ένα 
υψηλό κόστος υλοποίησης και πρέπει τα κοστολόγια να είναι 
συμβατά. Οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε σε εισηγμέ-

νες εταιρείες ξέρουμε ότι το ESG είναι μία νέα μόδα που για να 
μπορεί να υλοποιηθεί είναι ένα ακριβό παιχνίδι. Θα το κάνουμε, 
αλλά να ξέρουν όλοι και το υπουργείο, ότι κοστίζει ακριβά.» Ο Π. 
Σουρέτης τόνισε ότι η ΙΝΤΑΚΑΤ ήταν από τους πρωτοπόρους σε 
εφαρμογές έξυπνων πόλεων και βιωσιμότητας.

Τη σημασία των βιώσιμων υποδομών αλλά και των έργων, 
υπογράμμισε ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, της ΜΥ-
ΤΙLINEOS ο οποίος όπως εξήγησε ότι η βιωσιμότητα στα έργα 
δεν αποτελεί μία κουλτούρα που επιτάσσει το χρέος μας απέ-
ναντι στη φύση αλλά είναι και οικονομικά ελκυστικές καθώς,  
ουσιαστικά οι δείκτες αειφορίας ενός έργου αποτελούν και τα 
νέα κριτήρια χρηματοδότησης. Τόνισε δε ως προς αυτό, ότι 
ακριβώς αυτή είναι και κατεύθυνση των χρηματοδοτικών ερ-

γαλείων της Ευρώπης,, με κορυφαίο τους πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης, που θα ενισχύσει περιβαλλοντικά βιώσιμες επεν-
δύσεις με βασικούς πυλώνες, την πράσινης ανάπτυξης και τον 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι η εταιρία είναι στρατηγικά τοποθετημένη 
στα έργα αυτά, επενδύοντας στο υπάρχον προσωπικό αλλά και 
την αναβάθμιση των υποδομών. Ανέφερε ακόμη, ότι έχει τεθεί 
ο στόχος της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στο 30% 

έως το 2030 σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρίας.  Ως στρατηγικά τοποθετημένος στις επενδύσεις αυτές, 
ο κ. Τριανταφυλλόπουλος εξήγησε ότι στο portfolio της εταιρίας 
συμμετέχουμε με έργα ΑΠΕ και φυσικού αερίου ενώ το όπως 
είπε, το 2021, άνω του 50% του κύκλου έργων της Κατασκευα-
στικής εταιρείας, προήλθε από πράσινα έργα.

Συνέχεια στη σελ 14

Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ξεκινάει η δοκιμαστική 
λειτουργία του μετρό στον Πειραιά

Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ: H ανάπτυξη του σιδηροδρόμου καθιστά τη χώρα κόμβο συνδυασμένων μεταφορών

Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤRΑΚΑΤ: ESG και Πράσινη Μετάβαση

Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, Διευθυντής Νέων Ενεργειακών Λύσεων, ΜΥΤΙLINEOS: Oι δείκτες αειφορίας ενός έργου αποτελούν και 
τα νέα κριτήρια χρηματοδότησης
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEN DEAL GREECE 2022» ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ»
Αργυρώ Ψαλτάκου, Αντιπρόεδρος, ΤΕΚΑΛ: Η γραφειοκρατία εχθρός της ανάπτυξης

Συνέχεια από σελ 13

Τα γραφειοκρατικά εμπόδια που εμποδίζουν την υλοποίηση 
κρίσιμων πράσινων έργων επεσήμανε η Αργυρώ Ψαλτάκου 
αντιπρόεδρος της ΤΕΚΑΛ.
«Έχει αναπτυχθεί μία ιδιότυπη γραφειοκρατεία που δεν κά-

νει την αδειοδότηση ούτε σύντομη, ούτε εύκολη» τόνισε η Α 
Ψαλτάκου. «Πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες από 
εξειδικευμένο προσωπικό και αυτό επιβαρύνει τις εταιρείες και 
καθυστερεί την παράδοση έργων στον τελικό χρήστη, δηλα-
δή στους πολίτες».
Σε ότι αφορά στη συμβολή της ΤΕΚΑΛ στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
η κα Ψαλτάκου ανέφερε τη δημιουργία ειδικού χώρου δια-

χείρισης απορριμμάτων στα εργοτάξιά της, στον περιορισμό 
των χερσαίων μεταφορών με πρόκριμα στις θαλάσσιες για τη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στη 
συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για 
το έργο της Μαρίνας του Αστέρα Βουλιαγμένης και τον επα-
ναπατρισμό μηχανικών που είχαν φύγει από την Ελλάδα την 
περίοδο της κρίσης.

Τον κίνδυνο αφελληνισμού των μελετητικών / συμβουλευ-
τικών εταιρειών επεσήμανε ο Κώστας Καλλέργης, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΡΟΪΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί, 
τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συνέργειες/ συγχωνεύ-
σεις στον κλάδο προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του Green Deal.
«Το Green Deal για να πετύχει επί της ουσίας χρειάζεται να προ-
σαρμοστεί ανάλογα η επιχειρηματική κοινότητα και οι εταιρείες, 
που δεν πρέπει να το βλέπουν ως μία πρόσκαιρη επιχειρηματική 

ευκαιρία. Εδώ έρχεται η ευθύνη του κλάδου και η ευθύνη του 
κράτους που πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Σε αυτό νομίζω 
ότι πάσχουμε και θέλουμε δουλειά. Με εξαίρεση μετρημένες 
κατασκευαστικές εταιρείες και πολύ λιγότερες συμβουλευτικές/ 
μελετητικές, οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν ανάγκη από πολλή 
δουλειά και από επενδύσεις. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για 
συγχωνεύσεις / συνέργειες. Ιδίως στον χώρο των υπηρεσιών, 
βλέπω ότι κινδυνεύουμε με αφελληνισμό. Όλοι οι μεγάλοι συμ-
βουλευτικοί όμιλοι έχουν παρουσία στην Ελλάδα και απασχο-

λούν το πιο αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό».
Ερωτώμενοι για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, οι συμμε-
τέχοντες στο πάνελ σημείωσαν ότι αυτές οι διαδικασίες προκα-
λούν μία αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστε-
ρήσεις στα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί. Ενώ απ’ την 
πλευρά του ο κ. Παπαγιαννίδης εκτίμησε ότι καμία ανατροπή 
δεν αναμένεται στις προσεχές προβλέποντας μία καθαρή νίκη 
της ΝΔ, ακόμα και από τον πρώτο γύρο, όπως είπε.

Το Συνέδριο «Green Deal Greece 2022», με τίτλο «Προκλή-
σεις, απειλές και ευκαιρίες, σήμερα, για τον πράσινο μετα-
σχηματισμό» διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το economix.gr. Τελεί υπό 
την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και των Υπουργείων 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών 
και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Τουρισμού, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το διήμερο συνέδριο διοργανώνεται σε υβριδική μορφή, με 
φυσική παρουσία μόνο των ομιλητών και των προσκεκλη-
μένων και με ελεύθερη διαδικτυακή μετάδοση και παρα-
κολούθηση από τα κανάλια του ΤΕΕ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο 
youtube και στις ιστοσελίδες των διοργανωτών. 
Platinum χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες: ΔΕΗ, 
ΑΚΤΩΡ, AVAX, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, INTRAKAT, ΜΥ-
ΤΙLINEOS. Το συνέδριο υποστηρίζει πληθώρα εταιρειών και 
φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι 

των οποίων θα συμμετέχουν στις εργασίες του. Η ιστοσε-
λίδα του συνεδρίου, διαθέσιμη από την έναρξη του συνε-
δρίου είναι:
https://greendealgreece22.economix.gr

Τα έργα υποδομών, που έχουν δρομολογηθεί και υλοποι-
ούνται στην ελληνική επικράτεια έχουν ευθεία και θετική 
επίδραση στην ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος 
της χώρας, με άμεσα και μετρήσιμα οφέλη για την οικονομία 
την ανάπτυξη και την απασχόληση ενώ παράλληλα ενισχύο-

νται οι ιδιωτικές τουριστικές επενδύσεις σε όλες τις κλίμακες, 
επισήμανε ο Βασίλης Κικίλιας υπουργός Τουρισμού, από το 
βήμα του «Green Deal 2022», ολοκληρώνοντας με την ομιλία 
του την πρώτη ημέρα των εργασιών του διήμερου συνεδρίου 
του ΤΕΕ.
-«Σε πολλά μέρη είναι απτή πραγματικότητα, με μπροστάρη 
τον πρωθυπουργό. Με τις πρωτοβουλίες μας στην Αστυπά-
λαια στην Χάλκη και στην Τήλο, τα νησιά μας επανατοποθε-
τούνται στον παγκόσμιο χάρτη ως πρότυπα βιωσιμότητας, 
κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής αυτονομίας» τόνισε ο κ 
Κικίλιας.
Επιπλέον πρόσθεσε ότι: «Οι προσπάθειες που κάνουμε στη 
Μύκονο και στην Σαντορίνη για να τους καταστήσουμε βι-
ώσιμους προορισμούς που να μπορούν να ανταπεξέρχονται 
στον υψηλό αριθμό επισκεπτών είναι ένα άλλο παράδειγμα. 
Το Co Lab στην Ρόδο σε συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου του Δήμου και της TUI επίσης δείχνουν τα πεδία συ-
νεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα».
Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια: «Ο βιώσιμος τουρισμός προϋπο-
θέτει τέλος την επέκταση χωρικά και χρονικά της τουριστικής 
περιόδου. Γιατί βιώσιμος ελληνικός τουρισμός σημαίνει ενερ-
γοποίηση ενός πολυεπίπεδου μοχλού ανάπτυξης σε κάθε γω-
νιά της πατρίδας μας», όπως είπε.
Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε ακόμη ότι: «Από την πλευρά 
της, η Πολιτεία αναλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών. 
Από τους δρόμους, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια μέχρι την 
ύδρευση ή την ανακύκλωση. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
κατευθύνει τεράστια κεφάλαια προς τον πράσινο μετασχημα-
τισμό των επιχειρήσεων. Και ανάλογες είναι και οι πιστώσεις 
από το νέο ΕΣΠΑ με τον ίδιο στόχο».

Κων/νος Καλλέργης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΡΟΪΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί: Κίνδυνος αφελληνισμού των εταιρειών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ολοκλήρωση 1ης ημέρας, κεντρική ομιλία
Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Τουρισμού: Τα νησιά μας επανατοποθετούνται στον παγκόσμιο χάρτη ως πρότυπα βιωσιμότητας
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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες το βράδυ από την Ολομέλεια 
της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου 
τάχθηκε μόνο η ΝΔ - η αντιπολίτευση καταψήφισε.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο άρθρο 122 που αφορά στον 
Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγο-
ράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας), η ΝΔ ψήφισε 
υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών», το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ ψήφισε 
«κατά», το ΚΚΕ ψήφισε «κατά», η Ελληνική Λύση ψήφισε «πα-
ρών», το ΜέΡΑ25 ψήφισε «κατά».
Η τροπολογία για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής 
υπερψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ.  
Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει νομοθετήσει φορο-
λόγηση υπερεσόδων σε ποσοστό 90%, ανέφερε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, που έδωσε 
απαντήσεις, μιλώντας στην Ολομέλεια, για τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής, την παρέμβαση στη χονδρική, την σημασία 
ενίσχυσης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο σύστημα, για νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις. 
Σχολιάζοντας όσα νωρίτερα είχε πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
για τη στήριξη του «καρτέλ» στο χώρο της ενέργειας, ο κ. 
Σκρέκας ανέγνωσε όσα έλεγε το 2018 ο κ. Τσίπρας στη γε-
νική συνέλευση του ΣΕΒ. Όταν δηλαδή έλεγε ότι «προχωρά 
το άνοιγμα της λιανικής αγοράς» και ότι «ο ανταγωνισμός, 
μεταξύ των προμηθευτών, οδηγεί σε ποιο ανταγωνιστικές 
προσφορές, προς τους καταναλωτές». «Ρωτάω», είπε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απευθυνόμενος στα 
έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, «τότε ο ανταγωνισμός μεταξύ των προ-
μηθευτών και των εναλλακτικών παρόχων και των ιδιωτών, 
ήταν καλός. Τώρα ξαφνικά είναι καρτέλ;». 
Στο κλίμα αυτό, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
υπογράμμισε πως ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που υπο-
χρέωσε τη ΔΕΗ να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια, πολύ κάτω 
του κόστους, στους ιδιώτες παρόχους, αυτούς τους ιδιώτες 
δηλαδή, που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «καρτέλ».

«Μας κατηγορείτε ότι νομοθετούμε με τρόπο που να εξυπη-
ρετούνται συμφέροντα. Ξέρετε τι κάνατε εσείς, ως κυβέρνηση; 
Από το 2016 μέχρι 17.10.2018, υποχρεώνατε τη ΔΕΗ να που-
λάει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει με τα λιγνιτικά της 
εργοστάσια και με τα υδροηλεκτρικά της εργοστάσια, στους 
ιδιώτες παρόχους, σε τιμές πολύ κάτω του κόστους παραγω-
γής από τη ΔΕΗ, για να ανταγωνίζονται στη συνέχεια τη ΔΕΗ. 
Αυτό είχατε κάνει», είπε ο κ. Σκρέκας. 
Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος κάλεσε, εξάλλου, την αξιωματική 
αντιπολίτευση να απαντήσει τι έκανε στα χρόνια που κυβέρ-
νησε, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, όταν το 2018, η ΡΑΕ 
καλούσε τους ιδιώτες παρόχους να καταθέσουν πληροφο-
ρίες για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, προκειμένου η Αρχή να 
αναλύσει τα τιμολόγια των προμηθευτών-ιδιωτών. «Ήταν η 
ρήτρα Τσίπρα που επέτρεψε την εφαρμογή της 5 χρόνια, και 
όχι η ρήτρα της σημερινής κυβέρνησης. Γιατί η σημερινή κυ-
βέρνηση καταργεί τη ρήτρα», είπε ο κ. Σκρέκας.
Όπως είπε, πλέον καταργείται ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλ-
λονται τα κυμαινόμενα τιμολόγια, σταματάει ο μαθηματικός 
τύπος, υποχρεώνονται οι προμηθευτές να δηλώνουν ποια 
θα είναι η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρεώνουν για 
τον μεθεπόμενο μήνα. Οι καταναλωτές, με τον τρόπο αυτό, 
θα μπορούν να συγκρίνουν ποια είναι η τιμή χρέωσης του 
κάθε προμηθευτή, και να επιλέγουν τον πιο φθηνό πάροχο. Ο 
πελάτης μπορεί να αλλάζει πάροχο αζημίως. «Αυτό δεν το κά-
νατε εσείς. Το κάνουμε εμείς», είπε ο κ. Σκρέκας και κάλεσε τον 
ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει γιατί δεν καταθέτει σήμερα τροπολογία, 
για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. 
Η χονδρική 
Αναφερόμενος δε στην παρέμβαση στη χονδρική, ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι δεν υπάρχει άλλη 
χώρα που να φορολογεί με 90% τα υπερέσοδα. «Εμείς ερ-
χόμαστε σήμερα και φορολογούμε τους ιδιώτες παρόχους 
και τη ΔΕΗ, για τα υπερέσοδα που έχουν στην παραγωγή, με 
90%. Πείτε μου ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχει νομοθετήσει 

φορολόγηση 90% των υπερεσόδων στη δραστηριότητα της 
παραγωγής;», είπε ο κ. Σκρέκας και τόνισε ότι καμία χώρα δεν 
υπάρχει επίσης στην Ευρώπη που να έχει δαπανήσει το 3,7% 
του ΑΕΠ, για τη στήριξη των νοικοκυριών, απέναντι στην 
ενεργειακή κρίση. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο υπουργός, η 
Ισπανία έχει δαπανήσει 40% λιγότερο, η Ιταλία έχει δαπανή-
σει 2,1% του ΑΕΠ, η Γαλλία 1,4% του ΑΕΠ, η Δανία 0,1% του 
ΑΕΠ, η Κύπρος 0,7% του ΑΕΠ.
Παράλληλα, κατέθεσε τιμές λιανικής, συμπεριλαμβανομένων 
και των φόρων, τον Μάιο του 2022, που δείχνουν ότι η Αθήνα 
είχε τιμή 0,23 ευρώ τη κιλοβατώρα, η Λισαβώνα 0,25 ευρώ, 
η Μαδρίτη 0,36 ευρώ. Παρουσίασε εξάλλου λογαριασμούς 
που δείχνουν τις εκπτώσεις από το Ταμείο Ενεργειακής Με-
τάβασης, με τις επιδοτήσεις, για τη στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. 
Οι ΑΠΕ 
Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται το 
αδειοδοτικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε 
ότι με την αύξηση της συμμετοχής τους στο σύστημα, θα ανα-
κτηθούν υπερέσοδα στην πηγή, θα κατευθυνθούν στο ταμείο 
ενεργειακής μετάβασης και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν, μαζί 
με την κρατική επιδότηση, τα 5 δις ευρώ το επόμενο διάστη-
μα, που θα δοθούν ως επιδοτήσεις. 
«Εκτιμούμε ότι το επόμενο 12μηνο, θα έχουμε στη διάθεσή 
μας περίπου 5 δις κατ’ ελάχιστο, για να στηρίξουμε νοικοκυ-
ριά, επαγγελματίες και αγρότες, σε αυτή την τεράστια ενεργει-
ακή κρίση», είπε ο κ. Σκρέκας. 
Για τα έργα φωτοβολταϊκών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι οι εκτι-
μήσεις των υπηρεσιών του υπουργείου είναι πως 100.000 
νοικοκυριά και 100.000 αγροτικές παροχές, θα κατασκευά-
σουν 1 φωτοβολταϊκό μέχρι 10 κιλοβάτ και θα συμψηφίζουν 
την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν και έτσι θα έχουν 
πολύ χαμηλό κόστος.

Κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ότι δεν περίμενε 
αυτή η κυβέρνηση να συγκρουστεί με όλους, ακόμα και «με 
τις ανεξάρτητες αρχές που οι ίδιοι διορίσανε», προκειμένου 
«να υπερασπιστεί τα καρτέλ». «Σε μια χώρα στην οποία σοβεί 
η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, φτάσαμε στο σημείο η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να 

εκπέμπουν σήμα κινδύνου», είπε χαρακτηριστικά και επικα-
λέστηκε πρόσφατες καταγγελίες του προέδρου της ΡΑΕ.
«Έχετε επιλέξει να κάνετε τους προστάτες των καρτέλ. Έχετε 
επιλέξει ξανά, να συνταχθείτε με τις παρασιτικές μειοψηφίες, 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Είστε εκεί μόνο και μόνο για 
να εγγυάστε ότι το παιχνίδι της αισχροκέρδειας, θα συνεχιστεί 
απρόσκοπτα, παρά την κοινωνική οργή» υπογράμμισε μετα-

ξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα 
της κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής, χαρακτηρί-
ζοντάς την «μεγάλη, διαρκή απάτη εις βάρος του ελληνικού 
λαού». 

Συνέχεια στη σελ 16

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
Κ. Σκρέκας: 5 δις ευρώ θα δοθούν ως επιδοτήσεις το επόμενο διάστημα - Από υπερέσοδα των ΑΠΕ και κρατική ενίσχυση
Τι υποστήριξε η αντιπολίτευση

Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης   
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Συνέχεια από σελ 15

Αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση «ξαφνικά, μετά από έξι μήνες» 
υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης και 
των ενώσεων καταναλωτών ότι είναι «παράνομη και 
ληστρική» και αποκάλεσε τους ιθύνοντες «πολιτικούς 
απατεώνες», υποστηρίζοντας ότι η ρήτρα «αφαιρείται 
εικονικά από τους λογαριασμούς του καλοκαιριού, για 
ενσωματωθεί στους κυμαινόμενους λογαριασμούς του 
φθινοπώρου».
«Παίζετε με τις αντοχές και την υπομονή νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, μόνο και μόνο για να στήσετε στο πόδι ένα 
αφήγημα προεκλογικό δύο-τριών μηνών μπας και σωθεί-
τε», είπε.
Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέρριψε και 
πάλι πλήρως την ευθύνη στον πρωθυπουργό για τα πο-
σοστά ενεργειακού πληθωρισμού, που στην Ελλάδα είναι 
στο 62%, ενώ στην υπόλοιπη ευρωζώνη είναι κατά μέσο 
όρο 39%. «Αυτή η διαφορά είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη», 
υπογράμμισε και επανέλαβε τα συγκεκριμένα βήματα 
της κυβέρνησης της ΝΔ, από τα οποία προέκυψε αυτή, 
όπως ότι αυξήθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 20% 
τον Σεπτέμβριο του 2019 και διατηρήθηκαν ψηλά και το 
2020 παρά τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και 
η πρόσδεση της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα στο 
φυσικό αέριο, η απόφαση να εγκαταλειφθεί η λιγνιτική 
παραγωγή εν μέσω κύματος ακρίβειας και η ανύπαρκτη 
στα έργα πολιτική για την ενίσχυση της εγκατάστασης 
ΑΠΕ στη χώρα.   
Στις διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης, την αναστολή τής ρήτρας αναπροσαρμογής και τις 
παρεμβάσεις στη χονδρική, αναφέρθηκε ο εισηγητής 
της ΝΔ βασίλης βασιλειάδης, μιλώντας νωρίτερα 
στην Ολομέλεια. Ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι 
με τη διατάξεις που εισάγονται προς ψήφιση «έχουμε την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού και της 
κυβέρνησης για τη στήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, αμβλύ-
νοντας τις συνέπειες των αυξημένων τιμών ρεύματος».
Θεσπίζεται, επισήμανε ο κ. Βασιλειάδης, ως προσωρινό 
μέτρο μηχανισμός επιστροφής μέρους εσόδων αγοράς 
επόμενης ημέρας και επιβάλλεται υποχρεωτική επιστρο-
φή στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μέρους των εσό-
δων αγοράς επόμενης ημέρας των μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για την καταβολή επιδοτήσεων προς 
τους καταναλωτές. «Πρόκειται για έκτακτη παρέμβαση 
στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που βάζει φρέ-

νο στα υπερκέρδη των παραγωγών. Σε συνδυασμό με τις 
παρεμβάσεις στη λιανική αγορά και την αναστολή της ρή-
τρας αναπροσαρμογής, η κυβέρνηση απορροφά τουλάχι-
στον το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στην ενέργεια 
και συγκεκριμένα έως 82% στις επιχειρήσεις, έως 85% για 
τα νοικοκυριά, αγγίζει το 90-95% για τα αγροτικά τιμολό-
για και φτάνει στο 100% για τα κοινωνικά τιμολόγια των 
πιο ευάλωτων νοικοκυριών», είπε ο κ. Βασιλειάδης.
«Η κυβέρνηση «φροντίζει» τα υπερκέρδη των φίλων της, 
εξακολουθεί να μη βλέπει την αδυναμία πληρωμής της 
ρήτρας από καταναλωτές που κινδυνεύουν από ρευμα-
τοκοπές», ανέφερε για την αναστολή της ρήτρας αναπρο-
σαρμογής και τις παρεμβάσεις στη χονδρική, η εισηγή-
τρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεοπίστη Πέρκα. Η βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις με τις 
δηλώσεις του επικεφαλής της ΡΑΕ.
«Ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σε 
προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε τη διαφωνία 
του με καίριες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης 
και τη δυσφορία του για την παράκαμψη/ακύρωση απο-
φάσεων της ΡΑΕ. Να σημειώσουμε ότι η παράκαμψη της 
αρχής ισοδυναμεί και με την κατάργηση της ανεξαρτη-
σίας της. Αισθάνομαι οργή και ντροπή που η χώρα μας 
προσομοιάζει όλο και περισσότερο σε Μπανανία. Σε ποια 
χώρα τού πολιτισμένου κόσμου, η κυβέρνηση νομοθετεί 
για να παρακάμψει μια ανεξάρτητη αρχή προς όφελος 
μίας εταιρείας και εις βάρος των συμφερόντων του κρά-
τους;», είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι 
«αυτό συνέβη με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής 
για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει 
να αποσυρθεί».
Όπως τόνισε, είναι μια τροπολογία για ένα «φυσικό μονο-
πώλιο» και κρίσιμο ενεργειακό φορέα της χώρας, σύμφω-
να, με την οποία η κυβέρνηση «εκχώρησε όλο το μερίδιο 
του Δημοσίου της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas, όπου 
συμμετέχει το ιταλικό δημόσιο. Προκαλώντας την έντονη 
διαφωνία της ΡΑΕ, η οποία ετοιμάζεται να στείλει φάκελο 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν είναι σύννομη η κα-
τάργηση σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ».
Αναφερόμενη στα μέτρα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής 
και την παρέμβαση στη χονδρική, η βουλευτής προειδο-
ποίησε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα και ότι 
στη βάση της, παραμένει η ίδια στρατηγική, «η πριμοδό-
τηση δηλαδή των μεγάλων προμηθευτών από τους ίδιους 
τους καταναλωτές».
«Πραγματικά υποτιμάτε τον κόσμο. Θεωρείτε ότι δεν θα 
καταλάβει ότι και αυτές οι παρεμβάσεις σας είναι ζυγισμέ-

νες, ώστε να θιγούν όσο το δυνατόν λιγότερο τα υπερκέρ-
δη και οι μεγάλοι παίχτες; Σε αυτό το πλαίσιο η αναστολή 
της ρήτρας «κλέβει» από όπου μπορεί άρα «κλέβει» και 
λίγο χρόνο. Παρά τις υποσχέσεις για αναστολή από τον 
Ιούλιο τελικά πάει τον Αύγουστο», είπε η βουλευτής.
«Όχι μόνο δεν δικαιώθηκε καμιά ενεργειακή επιλογή της 
κυβέρνησης μέχρι τώρα, αλλά φέρετε ευθύνη ως κυβέρ-
νηση για το γεγονός ότι η χώρα μας έχει επηρεαστεί περισ-
σότερο από άλλες χώρες από την ενεργειακή κρίση. Φέρε-
τε ευθύνες που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν έρθει 
αντιμέτωποι με δραματικές αυξήσεις στους λογαριασμούς 
τους εδώ κι έναν χρόνο», ανέφερε ο ειδικός αγορητής 
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Αρβανιτίδης.
«Ναι, οι εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία έφεραν 
ανατροπές. Αλλά η επιλογή της κυβέρνησής σας που αύ-
ξησε την ενεργειακή μας εξάρτηση από το φυσικό αέριο 
αυτόν τον χρόνο; Με αυτόν τον τρόπο δεν εκτέθηκε η 
χώρα μας στο ράλι τιμών του φυσικού αερίου ακόμη πε-
ρισσότερο; Επιλογή σας δεν ήταν να φτάσουμε τον Ιούνιο 
του 2022 και να ψάχνουμε ακόμα πώς θα τιμολογείται το 
ρεύμα στους πολίτες, ενώ αρνείστε πεισματικά να βάλετε 
πλαφόν στη λιανική ενέργεια; Και θα δούμε μετά τις ρυθ-
μίσεις σας», σημείωσε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Αρβανιτίδης μίλησε για «ιδιότυπο μπρα ντε φερ 
μεταξύ του υπουργείου και της ΡΑΕ», για τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής, για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την 
αποζημίωση WACC στα δίκτυα του ΑΔΜΗΕ και ζήτησε να 
υπάρξουν ρητά μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομέ-
νων.
«Όλα αυτά δείχνουν βέβαια -αναφέρομαι στο μπρα ντε 
φερ μεταξύ του προέδρου της ΡΑΕ και όλες αυτές τις ανα-
κοινώσεις που διαβάζουμε και του υπουργείου- ότι κάτι 
δεν πάει καλά. Κύριε υπουργέ, πρέπει να πάρετε θέση 
δημόσια από το βήμα της Βουλής στη συνέχεια», τόνισε 
ο βουλευτής και πρόσθεσε: «Ρωτάμε λοιπόν: Είναι αυτή 
η εικόνα του κρίσιμου τομέα της ενέργειας, ενώ η χώρα 
βρίσκεται στην καρδιά γεωπολιτικής και ενεργειακής κρί-
σης; Θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα οι κατανα-
λωτές για τις διασυνδέσεις; Κινδυνεύουν τα προγράμματα 
των διασυνδέσεων; Χθες διάβαζα για την σύνδεση santa 
Μaritsa ότι οι Βούλγαροι είναι έτοιμοι εδώ και έξι μήνες 
και εμείς αδυνατούμε να αναπληρώσουμε τις υποδομές. 
Θα αποδυναμώσετε ακόμη περισσότερο τη ΡΑΕ; Ποιος θα 
είναι ο ρόλος της από δω και πέρα;».

Συνέχεια στη σελ 17
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Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιμα-
τική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Πελοποννήσου κατόπιν αξιολόγησης 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
σχεδίου, η οποία και θέτει συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις για την προσαρμογή της Περιφέρειας στην 
κλιματική αλλαγή, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η περιβαλλοντική έγκριση ήρθε με κοινή απόφαση του υφυ-
πουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Τα-
γαρά, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου 
Αμυρά, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι 
Γεωργιάδη, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα 
Καραμανλή και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου.
Ειδικότερα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος 
Ταγαράς, δήλωσε: «Τόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, όσο και η κυβέρνηση συνολικά, μεριμνούν για την 
θωράκιση των Περιφερειών όλης της χώρας απέναντι στις κλι-
μακούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής - κρίσης και τις 
συνεπικουρούν προκειμένου να αποκτήσουν ολιστικό και σύγ-
χρονο σχεδιασμό για την προσαρμογή τους σ’ αυτήν. Η περι-

βαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Πελοποννήσου αποτελεί την 
δεύτερη κατά σειρά περιβαλλοντική έγκριση και ακολουθούν 
ακόμα 11 Περιφέρειες».
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, πρόκειται για την δεύτερη περιβαλλοντι-
κή έγκριση ΠεΣΠΚΑ με ευθύνη του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ενώ είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αξιολόγηση 
για τα υπόλοιπα ΠεΣΠΚΑ όλης της Επικράτειας.
Με την περιβαλλοντική έγκριση του ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου, 
αναδεικνύονται οι κατάλληλες δράσεις που πρέπει να εφαρ-
μοστούν για την επίτευξη προσαρμογής των τρωτών τομέων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου έναντι της κλιματικής αλλαγής, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα 
είναι σε εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορρο-
ής Ποταμών και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
που υλοποιούνται εντός της έκτασης της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, ενώ άλλα είναι ήδη ενταγμένα είτε στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου, είτε στο αντίστοιχο Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο: Οι τομείς όπου προτεί-

νονται μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αφορούν 
στην ορθή διαχείριση των υδάτων και των δασών, στη μείωση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της βιο-
ποικιλότητας και των υγροτόπων, με έμφαση στο δίκτυο περι-
οχών Natura 2000, στη μείωση των αναγκών των κτιρίων για 
ενέργεια και στην επακόλουθη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, στη διασφάλιση της ευστάθειας της ηλεκτρο-
δότησης και της ενεργειακής επάρκειας, στην προστασία των 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διαχείριση κινδύνων 
πλημμύρας, κατολισθητικών και διαβρωτικών φαινομένων, 
στην προσαρμογή των υποδομών του τομέα μεταφορών στα 
ακραία καιρικά φαινόμενα, του τουρισμού, της γεωργίας, της 
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών και φυσικά στην εν γένει 
προστασία της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού.
Τέλος, καθορίζεται ένα πρόγραμμα παρακολούθησης περι-
βαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να αξιοποιείται η 
περιβαλλοντική πληροφορία στη λήψη αποφάσεων για την πι-
θανή αναπροσαρμογή και περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων 
δράσης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Συνέχεια από σελ 16

Η κυβέρνηση αντί να καταργήσει τελείως και να πετάξει στα 
σκουπίδια, την ρήτρα αναπροσαρμογής, έφερε την προεκλο-
γική τροπολογία που την παγώνει, ανέφερε η ειδική αγο-
ρήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, μιλώντας 
στην Ολομέλεια.
«Είναι λαϊκή απαίτηση να καταργήσετε τελείως και να πετά-
ξετε στα σκουπίδια τη ρήτρα αναπροσαρμογής», είπε η κυρία 
Μανωλάκου και παρατήρησε: «Τελικά, η κυβέρνηση παγώ-
νει τη ρήτρα, μόνο για την προεκλογική περίοδο, από την 1η 
Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023. Κυρίως, μπορείτε 
με υπουργική απόφαση να την ξεπαγώσετε νωρίτερα και να 
παγώσει ο λαϊκός κόσμος από τη μεγαλύτερη ακρίβεια και 
φτώχεια που δεν έχει τέλος. Φυσικά, η οποία ελάφρυνση 
είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί πληρώνεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Δηλαδή, ο λαός πληρώνει ως καταναλωτής 
ή ως φορολογούμενος». «Οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να 
ζουν καλύτερα, αν κριτήριο λήψης αποφάσεων δεν ήταν το 
κέρδος των ομίλων που προσκυνάτε όλοι, το συμφέρον της 
άρχουσας τάξης που υλοποιείτε για τους καπιταλιστές, οι 
κατευθύνσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του ΝΑΤΟ -που συμφωνείτε, ψηφίζετε και υλοποιείτε- αλλά η 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών», είπε η ειδική αγορήτρια 
του ΚΚΕ και προσέθεσε: «Αυτό σημαίνει σοσιαλιστικός τρόπος 
παραγωγής, που θα μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των εγ-
χώριων ενεργειακών πηγών και να εξαλειφθούν η ενεργειακή 
φτώχεια και η ανεργία, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της 

χώρας από τις εισαγωγές, να προστατευτούν η ασφάλεια των 
εργαζομένων, το περιβάλλον και η δημόσια υγεία».
Κατάργηση της ρήτρας αναστολής, ζήτησε ο ειδικός αγο-
ρητής της Ελληνικής Λύσης, βασίλης βιλιάρδος. 
«Η θέση μας είναι η καθολική κατάργηση του μηχανισμού 
ρητρών αναπροσαρμογής, χωρίς αντικατάστασή του από 
κάποιον άλλον όπως μάλλον συμβαίνει σήμερα, επιπλέον η 
τοποθέτηση πλαφόν στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, 
η σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων αγοράς καυσίμων με 
σταθερές τιμές πενταετίας, καθώς επίσης η κατάργηση του 
ληστρικού target model, το οποίο δεν θα μπορούσε να δρο-
μολογήσει κανένας άλλος εκτός από τον κ. Χατζηδάκη των 
ειδικών αποστολών», είπε ο κ. Βιλιάρδος.
Αναφερόμενος γενικότερα, στην πολιτική στον τομέα της 
ενέργειας, ο κ. Βιλιάρδος επισήμανε ότι «η Γερμανία θέτει 
ξανά σε λειτουργία τις μονάδες άνθρακα που είχαν κλείσει, 
ενώ στην Ελλάδα, παρά το ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως 
λειτουργούν όλες οι μονάδες, η συμμετοχή του λιγνίτη στο 
ενεργειακό μας μείγμα είναι σταθερά κάτω του 10%. Επομέ-
νως, η κυβέρνηση απλώς κοροϊδεύει τους Έλληνες».
Ο εισηγητής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, αναπτύσ-
σοντας την ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το 
κόμμα του, είπε ότι η διάταξη που κατέθεσε με τροπολογία 
η κυβέρνηση και επιτρέπει παραχώρηση ακινήτων για την 
ανάπτυξη ΑΠΕ σε αρχαιολογικούς χώρους αντιβαίνει στο άρ-
θρο 24 του Συντάγματος και σε διατάξεις του εφαρμοστικού 
νόμου 4858/2021 (άρθρα 13 και 17). Ο κ. Αρσένης είπε ότι 
η τροπολογία τροποποιεί νόμο του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, αφορά σε δημόσια ακίνητα, τις αποκαλούμενες 
εποικιστικές εκτάσεις, κοινόχρηστές και διαθέσιμες εκτάσεις, 
δηλαδή εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο της διαδικασίας 
διανομής αλλά έχουν μείνει αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση 
της απαλλοτριωτικής διαδικασίας, για την αποκατάσταση 
ακτημόνων. «Με την εν λόγω τροπολογία, δίνεται δυνα-
τότητα παραχώρησης, κατά χρήση, των ακινήτων αυτών, 
έναντι τιμήματος, ανεξαρτήτως έκτασης, για εγκατάσταση 
ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης, μετά από δημοπρασία, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Με την προτεινόμενη 
προσθήκη, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα παραχώρησης 
για ακίνητα, τα οποία αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους, 
αρχαιολογικές ζώνες προστασίας, ιστορικούς τόπους πλησίον 
μνημείων, και εν γένει ακίνητα των περιοχών που εμπίπτουν 
στις διατάξεις του ν.4858/2021. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα 
παραχώρησης για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγω-
γής από ΑΠΕ, ακινήτων που προστατεύονται από το σύνταγ-
μα και την αρχαιολογική νομοθεσία», είπε ο κ. Αρσένης.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση διατύπωσε την πολιτική διαφωνία 
της με τις διατάξεις της τροπολογίας που επιτρέπει παραχώ-
ρηση ακινήτων για την ανάπτυξη ΑΠΕ σε αρχαιολογικούς 
χώρους. Ωστόσο εκτίμησαν ότι δεν υφίσταται ζήτημα αντι-
συνταγματικότητας. Η ΝΔ είπε ότι απορρίπτει την ένσταση, 
ομοίως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ και η Ελληνική Λύση. Υπέρ της 
ένστασης τάχθηκαν οι βουλευτές του ΜέΡΑ25, του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΚΚΕ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
Οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης    
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Στο συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, επετεύχθη, μετά από 
ολονύχτιες διαπραγματεύσεις, συμφωνία επί πέντε νομοθετι-
κών προτάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας που είχε σημειωθεί στο Ευρω-
κοινοβούλιο στις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.
Την Ελλάδα και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστα Σκρέκα, εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρω-
ση, βασικό θέμα του Συμβουλίου αποτέλεσε η αναθεώρηση του 
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ-ETS) με 
τη σταδιακή ένταξη της ναυτιλίας από το 2024, και τη δημιουρ-
γία του αυτόνομου ΣΕΔΕ για τις οδικές μεταφορές και τα κτίρια 
το 2027. Αποφασίστηκε επίσης, η σύσταση του Κοινωνικού Κλι-
ματικού Ταμείου (Social Climate Fund) στο οποίο θα διοχετευθεί 
μέρος των εσόδων από το αυτόνομο ΣΕΔΕ για την αντιστάθμιση 
των πιθανών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και τη στήρι-
ξη των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Παράλληλα υιοθετήθηκε η πρόταση Κανονισμού για τα πρότυ-
πα επιδόσεων των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά 
και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Με την πρόταση αυτή 
επιδιώκεται η επιτάχυνση της μετάβασης στην κινητικότητα 
μηδενικών εκπομπών, με την απαίτηση μείωσης των μέσων 
εκπομπών νέων αυτοκινήτων κατά 55% από το 2030 και 100% 
από το 2035, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, και κατά 50% 
και 100% για τα νέα ημιφορτηγά αντίστοιχα. Έτσι, από το 2035 
το σύνολο των νέων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών θα 
έχουν μηδενικές εκπομπές. 
Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε η αναθεώρηση του Κανονισμού 
LULUCF, ο οποίος θέτει έναν συνολικό στόχο της Ε.Ε. για την 
απομάκρυνση του άνθρακα από φυσικές καταβόθρες (όπως τα 
δάση και οι δασικές εκτάσεις), που ισοδυναμεί με 310 εκατ. τό-
νους εκπομπών CO2 έως το 2030, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κλιματικό Νόμο.
Αναθεωρήθηκε επιπλέον ο κανονισμός επιμερισμού των προ-
σπαθειών, ο οποίος αυξάνει το στόχο μείωσης των εκπομπών 
σε τομείς εκτός ΣΕΔΕ στο 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με το 

2005, έναντι του 30%, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας 
θα πρέπει να συνεισφέρει κατά 22,7% σε μειώσεις εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, 
έναντι 16% που είναι σήμερα.
Το σύνολο των προτάσεων διασφαλίζει τη μείωση των εκπο-
μπών σε επίπεδο Ε.Ε. κατά 55% σε σχέση με το 1990, όπως 
προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδά-
των, στις παρεμβάσεις του υπενθύμισε την ένθερμη υποστήριξη 
της Ελλάδας στην υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων, όπως άλλω-
στε αποτυπώθηκε και με την πρόσφατη υιοθέτηση του πρώτου 
Εθνικού Κλιματικού Νόμου. Υποστήριξε επίσης, τη δημιουργία 
ισχυρού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου με σκοπό την άμβλυν-
ση των κοινωνικών επιπτώσεων από την ένταξη των οδικών 
μεταφορών και των κτιρίων στο ΣΕΔΕ και ειδικότερα τη στήριξη 
των ευάλωτων νοικοκυριών.
Περαιτέρω, ζήτησε την παροχή πρόσθετων πόρων στη χώρα, 
ως αντιστάθμισμα για την ένταξη της ναυτιλίας στο ΣΕΔΕ, πρό-
σθετα μέτρα για τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές στα 
νησιά, καθώς και ενίσχυση των μέτρων για τη στήριξη των εξα-
γωγών των βιομηχανικών κλάδων (όπως η τσιμεντοβιομηχα-
νία, η παραγωγή αλουμινίου κλπ.) που επηρεάζονται αρνητικά 
από την υιοθέτηση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα (CBAM) και την κατάργηση των δωρεάν δικαιωμά-
των εκπομπών που λαμβάνουν σήμερα.
Κλείνοντας, υποστήριξε την ανάγκη υιοθέτησης μια ισόρροπης 
συμφωνίας, που θα εξασφαλίζει υψηλή φιλοδοξία ως προς τους 
κλιματικούς στόχους και διασφάλιση επαρκών πόρων για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, ιδίως από τις λιγότερο ανεπτυγ-
μένες χώρες της Ε.Ε., με αντίστοιχη μεταφορά πόρων από τα πιο 
πλούσια κράτη μέλη της Ε.Ε.
Η δέσμη νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκε περιλαμ-
βάνει σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Ειδικότερα:
* Η Ελλάδα εντάσσεται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, από το 
οποίο θα λάβει για την περίοδο 2024 - 2030, τα έσοδα από τον 
πλειστηριασμό 19.493.000 δικαιωμάτων εκπομπών σημερινής 
αξίας περίπου 1,65 δισ. ευρώ (με βάση τη σημερινή τιμή CO2).
* Αποκρούστηκαν οι προσπάθειες μείωσης του συνολικού 

ύψους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο τελικά 
θα διαθέτει 59 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027 - 2032, από τα 
οποία η Ελλάδα θα λάβει το 5,52%, δηλαδή 3,26 δισ. ευρώ, το 
35% των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση 
εισοδηματική ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών.
* Δόθηκαν στη χώρα μας επιπλέον 6,86 εκατ. δικαιώματα για τα 
έτη 2024 - 2030 (αξίας περίπου 580 εκ. ευρώ, με βάση τη ση-
μερινή τιμή CO2) ως αντιστάθμισμα στην ένταξη της ναυτιλίας 
στο ΣΕΔΕ.
* Δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από την ένταξη στο ΣΕΔΕ, 
έως το 2030, της ακτοπλοΐας και ορισμένων εμπορικών πλοίων, 
για τις πλόες προς ή από νησιά έως 200.000 κατοίκων.
* Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, κατόπιν αιτήματός μας, ως υπόχρε-
ος για τη συμμετοχή στο ΣΕΔΕ ορίστηκε ο ναυλωτής αντί του 
πλοιοκτήτη.
* Βελτιώθηκε η γεωγραφική ισορροπία των έργων στο Ταμείο 
Καινοτομίας με τη δυνατότητα διεκδίκησης περισσότερων έρ-
γων από ελληνικές επιχειρήσεις και της πρόβλεψης για ειδικές 
προσκλήσεις για έργα απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.
* Θεσπίστηκε οριζόντιος μηχανισμός βιώσιμων εναλλακτικών 
καυσίμων για τις αερομεταφορές, με αξιοποίηση 20 εκ. δικαιω-
μάτων για την κάλυψη του 70% της διαφοράς της τιμής μεταξύ 
κηροζίνης και εναλλακτικών καυσίμων, εφόσον το αεροσκά-
φος ανεφοδιάζεται με εναλλακτικά καύσιμα σε ποσοστό άνω 
του 4%, που είναι το ελάχιστο υποχρεωτικό σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία. Παράλληλα προβλέπεται ότι για τις πτή-
σεις σε αεροδρόμια νησιών με έκταση μικρότερη των 10.000 τ. 
χλμ., θα καλύπτεται το 100% της διαφοράς της τιμής.
* Προβλέφθηκε πιο σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαι-
ωμάτων εκπομπών στις εξαγωγικές βιομηχανίες που ανήκουν 
στους κλάδους που επηρεάζονται από το CBAM.
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις νομοθετικές προ-
τάσεις, με στόχο την θεσμοθέτηση του νομοθετικού πακέτου 
εντός του 2022 και την επίτευξη των φιλόδοξων ενωσιακών 
κλιματικών στόχων, που θα καταστήσουν την Ε.Ε. κλιματικά 
ουδέτερη και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής της 
ασφάλειας.

Την παροχή μιας νέας υπηρεσίας προς τους φορολογουμένους 
ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται 
για την έκδοση της Μηνιαίας Ενημέρωσης Φορολογικού Λογα-
ριασμού. Με αυτή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο φορολογούμενος 
μπορεί να έχει κάθε μήνα την πλήρη εικόνα των οφειλών και 
των επιστροφών του, για τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή:
• Τις πληρωμές που έκανε

• Τους συμψηφισμούς στους οποίους προχώρησε η ΑΑΔΕ και
• Τυχόν διαγραφές στις οφειλές του.
Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο 2022, απεικονίζονται 
μόνο οι οφειλές του φορολογούμενου για τις οποίες υπήρξε κί-
νηση στον εκάστοτε μήνα.
Η Μηνιαία Ενημέρωση Φορολογικού Λογαριασμού αναρτάται 
κάθε 2η Δευτέρα του μήνα, στην επιλογή: «Οφειλές, Πληρωμές, 

Επιστροφές», της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).
Οι μηνιαίες ενημερώσεις που εκδίδονται από τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και 
δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ως προς το συνολικό 
ύψος ή την κατάσταση των οφειλών του φορολογούμενου 
στην ΑΑΔΕ.

ΕΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
«Ναι» στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με πόρους 59 δις ευρώ για την περίοδο 2027-2032 – 3,26, δις θα λάβει η Ελλάδα
Αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης τέλος από το 2035

myAADE: ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
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Σε επανασχεδιασμό της τιμολογιακής της πολιτικής από την 
αρχή προχωρά η ΔΕΗ, ενόψει της εφαρμογής από 1ης Ιουλί-
ου του νέου συστήματος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και 
την καθιέρωση μίας, ενιαίας τιμής ανά κιλοβατώρα, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Καλούμαστε να ορίσουμε μία τιμή, θα εφαρμόσουμε το νόμο 
και θα ανακοινώνουμε τις ταρίφες μας πριν την εφαρμογή 
τους», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης απαντώντας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο 
της γενικής συνέλευσης των μετόχων και πρόσθεσε ότι με το 
σκεπτικό αυτό δεν τίθεται θέμα εκπτώσεων όπως αυτές που 
εφαρμόζονταν ως τώρα.
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το σύνολο των προμηθευ-
τών ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει ως τις 10 Ιουλίου να ανα-
κοινώσουν τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν από την 
1η Αυγούστου.
Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επεσήμανε ότι το νέο σύστημα επιτρέ-
πει στη ΔΕΗ να έχει κανονική κερδοφορία στην παραγωγή και 
βοηθά επίσης στην εμπορία, με τη διαφορά ότι η ΔΕΗ θα συν-
δράμει πλέον όλους τους καταναλωτές (αφού το οικονομικό 
πλεόνασμα της παραγωγής θα μεταφέρεται στο Ταμείο Ενερ-
γειακής Μετάβασης) και όχι μόνο τους πελάτες της (τώρα το 
πλεόνασμα της παραγωγής επιδοτεί τις εκπτώσεις προς τους 
πελάτες της επιχείρησης).
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επανέλαβε ότι 
τα αυξημένα κέρδη από την δραστηριότητα της ηλεκτροπα-

ραγωγής το 2021 χρηματοδότησαν τη μείωση των τιμολο-
γίων λιανικής με τις εκπτώσεις που εφαρμόστηκαν (οι συνο-
λικές επιδοτήσεις προς τους πελάτες έφθασαν στα 800 εκατ. 
ευρώ). Αναφερόμενος στην έκτακτη εισφορά που εκτιμάται 
σε 200 εκατ. ευρώ, σημείωσε ότι θα έχει μεν επίπτωση στα τε-
λικά αποτελέσματα (όχι στην λειτουργική κερδοφορία) αλλά 
γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί η διαφορά από άλλες πηγές. 
Πρόσθεσε επίσης ότι τα χρήματα από την έκτακτη εισφορά 
θα διατεθούν για επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές και με 
αυτήν την έννοια θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα.
Σε σχέση με το ενδεχόμενο διακοπής της ροής ρωσικού φυ-
σικού αερίου ο κ. Στάσσης επεσήμανε ότι η επιχείρηση έχει 
κάνει προετοιμασία εξασφαλίζοντας αποθέματα λιγνίτη και 
εναλλακτικά καύσιμα, και περιορίζοντας τη χρήση των υδρο-
ηλεκτρικών ώστε να υπάρχουν αποθέματα νερών. Τόνισε 
ωστόσο ότι σε περίπτωση διακοπής θα υπάρξει σημαντική 
αύξηση των τιμών και οι ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν να 
περιορίσουν την κατανάλωση.
Στο πλαίσιο της τοποθέτησης του στη γενική συνέλευση ο επι-
κεφαλής της ΔΕΗ σημείωσε ακόμη τα εξής:
-Αν η ΔΕΗ δεν είχε κάνει βήματα εξυγίανσης και δεν είχε αντι-
μετωπίσει την πολύ δύσκολη κατάσταση το 2019 που έθετε 
εν αμφιβάλω την επιβίωση της, δεν θα μπορούσε να αντέξει 
την κρίση, να στηρίξει τους πελάτες της και να υλοποιήσει τις 
επενδύσεις που κάνει. Η ΔΕΗ σήμερα είναι ισχυρή και σε θέση 
να αντιμετωπίσει την κρίση.
-Ο επόμενος χειμώνας θα είναι καλύτερος από τον περυσινό. 

Περνάμε μια δύσκολη ενεργειακή κρίση, θα φτάσουμε στο 
τέλος με «γρατζουνιές» αλλά πιο ισχυροί.
-Η μετοχή της ΔΕΗ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία. Σε ορίζοντα 
ενός μήνα θα προτείνουμε στην γενική συνέλευση των μετό-
χων πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
-Μια αιτία για τις επιθέσεις που υφίσταται η επιχείρηση είναι 
το γεγονός ότι έχει πλέον ισχυρότερο αντίκτυπο στην αγορά.
-Η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία εφέτος, 
παρά την κρίση θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 2021, δηλαδή 
872 εκατ. ευρώ.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για 
τη χρήση του 2021, θέμα για το οποίο ο κ. Στάσσης υπογράμ-
μισε ότι σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο η επιχείρηση 
έχει δεσμευτεί για διανομή μερίσματος από τη χρήση του 
2023 και μετά.
«Κλείνει ένας κύκλος αποκατάστασης της υγείας της επιχεί-
ρησης και ανοίγει νέος κύκλος ανάπτυξης με νέες προοπτικές. 
Συνεχίζουμε το αναπτυξιακό και επενδυτικό μας πλάνο που 
είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση», κατέληξε 
ο κ. Στάσσης.
Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε σήμερα την επα-
νεκλογή του κ. Στάσση ως διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ 
για την επόμενη τριετία, ως τον Αύγουστο του 2022. Εγκρί-
θηκε επίσης η εκλογή των κ.κ. Αλ. Φωτακίδη (επικεφαλής της 
CVC Capital Partners στην Ελλάδα) και Γρ. Δημητριάδη (επικε-
φαλής του υπερταμείου) στο ΔΣ της επιχείρησης.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intrakat 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας πα-
ρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2021.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Πέτρος Σουρέτης, 
στην ομιλία του ανέφερε ότι κατά την τελευταία 20ετία η 
Intrakat έχει επιδείξει μια σταθερά ανοδική πορεία με έντονο 
αποτύπωμα σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοποίησης με 
αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του 
κλάδου. Συνεχίζοντας ο κ. Σουρέτης ανέφερε ότι σήμερα η 
Intrakat:
- Έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή με 51 εκατ. ευρώ, 
με τα ίδια κεφάλαια της να ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ, 

ενώ διεύρυνε τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών 
επενδυτών
- Διαθέτει ισχυρό ανεκτέλεστο μεγαλύτερο του 1,1 δισ. ευρώ
- Έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά των ΑΠΕ με ισχυρό χαρ-
τοφυλάκιο ώριμων έργων
- Έχει προς υπογραφή σημαντικά νέα έργα όπως το ΣΔΙΤ Κα-
λαμάτα-Πύλος (40%), προϋπολογισμού 251,8 εκατ. ευρώ, 
την επέκταση της Λεωφ. Κύμης, Αττική Οδός, (25%), προϋ-
πολογισμού 303 εκατ. ευρώ, το ΣΔΙΤ ΒΟΑΚ (25%), προϋπο-
λογισμού 192,5 εκατ. ευρώ, Έργα ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 
154,7 εκατ. ευρώ και τα έργα Fraport EASA, προϋπολογισμού 
91 εκατ. ευρώ.

- Διαθέτει σύγχρονες διοικητικές και λειτουργικές δομές με 
σαφείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σουρέτης δήλωσε: «Φέτος η 
ήδη καθαρά διαφαινόμενη αναπτυξιακή δυναμική, θα κατα-
γραφεί στα θετικά αποτελέσματά μας. Η νέα κατασκευαστική 
αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, τα σωστά χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, οι καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές, η επέκταση των 
δραστηριοτήτων μας και το ισχυρό management της εταιρεί-
ας μας, έχουν κάνει την Intrakat παντοδύναμη και έτοιμη να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις».

«Με σχέδιο 133 νέα έργα, ύψους 314 εκατ. ευρώ, εντάχθη-
καν στο «Αντώνης Τρίτσης»», αναφέρει σε ανάρτησή του στο 
Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, 

μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Πρόκειται για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του 
προγράμματος, από την αγροτική οδοποιία μέχρι την αξιο-

ποίηση ΑΠΕ και από τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό», επισημαίνει.

ΔΕΗ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ INTRAKAT

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
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Σε κάθε επίσκεψη που κάνουν οι πολίτες στην ψηφιακή πύλη 
gov.gr, προκύπτει όφελος για τους ίδιους και για το Δημόσιο 
ύψους 1 ευρώ. Συνολικά κατά την διετία Μαρτίου 2020 (οπό-
τε ξεκίνησε η λειτουργία της πύλης) έως τον Μάρτιο του 2022 
πραγματοποιήθηκαν 273 εκατομμύρια επισκέψεις στην σελίδα 
και το συνολικό όφελος όπως αυτό εκτιμήθηκε από μελέτη 
Deloitte ήταν 270 εκατ. Ευρώ.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μελέτη παρουσιάστηκε σε εκ-
δήλωση του ΣΕΒ για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στην οποία 
συμμετείχε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης.
Το όφελος προκύπτει κυρίως από την εξοικονόμηση χρόνου 
λόγω μείωσης του χρόνου μετακίνησης των πολιτών και απα-
σχόλησης των υπαλλήλων (268 εκατ.) ενώ 1,2 εκατ. είναι η 
εξοικονόμηση από την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και 800.000 ευρώ ο περιορισμός της δαπάνης για τα 
έντυπα έγγραφα. Η ίδια μελέτη εκτιμά ότι σε βάθος πενταετίας το 
όφελος θα φτάσει στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ καθώς αυξά-
νονται οι υπηρεσίες που παρέχει η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου 
αλλά και η χρήση της από τους πολίτες.
Όπως ανέφερε στην εκδήλωση ο κ. Πιερρακάκης, οι επόμενοι 
στόχοι που θα επιτευχθούν και με την χρηματοδοτική συνδρο-
μή του ταμείου ανάκαμψης είναι να προστεθούν στις ψηφιακές 
υπηρεσίες ήδη από τον Ιούλιο οι ταυτότητες και τα διπλώματα 
αυτοκινήτου που θα ψηφιοποιηθούν σε μορφή εφαρμογής για 
το κινητό. Παράλληλα με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί 
τον επόμενο μήνα στη Βουλή θα τεθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τις αναδυόμενες τεχνολογίες που είναι μεταξύ άλλων η τεχνητή 
νοημοσύνη, το blockchain, το internet of things.
To gov.gr παρέχει σήμερα 1375 υπηρεσίες, από 1147 τον 

Μάρτιο του 2021 και 627 τον Σεπτέμβριο του 2020. Στο διά-
στημα αυτό έγιναν ηλεκτρονικά 6,5 εκατομμύρια υπεύθυνες 
δηλώσεις, 2,2 εκατομμύρια εξουσιοδοτήσεις, εκδόθηκαν 4,5 
εκατομμύρια πιστοποιητικά, 18 εκατομμύρια βεβαιώσεις εμβο-
λιασμού και έγιναν 3,2 εκατομμύρια ενεργοποιήσεις της άυλης 
συνταγογράφησης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η χρήση της διαδικτυακής Πύλης 
ευνοήθηκε από την πανδημία ωστόσο και μετά την άρση των 
περιορισμών στις φυσικές συναλλαγές η χρήση της συνεχίζει να 
αυξάνεται. Συγκεκριμένα στο τελευταίο τετράμηνο ο μηνιαίος 
ρυθμός αύξησης της χρήσης του gov.gr για εξουσιοδοτήσεις, 
πιστοποιητικά και λοιπά φτάνει στο 10 % που σημαίνει ότι γίνο-
νται 1 εκατομμύριο νέες ψηφιακές συναλλαγές ανά μήνα.

Διστακτικοί εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές στο να 
«αποχωριστούν» smartphones που δεν χρησιμοποιούν πια, 
με το 83% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως όταν δεν χρη-
σιμοποιεί πλέον ένα smartphone, το αφήνει ξεχασμένο στο 
σπίτι, καταγράφει η Έρευνα «Κυκλική Οικονομία και Χρήση 
Smartphones» που εκπόνησε πανελλαδικά σε δείγμα περίπου 
1.400 Ελλήνων καταναλωτών, ηλικίας 18-60 ετών, το Εργα-
στήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριασμό της Pandas στα τέλη 
του 2021.
Ταυτόχρονα, αυξητικές τάσεις παρουσιάζει το ποσοστό των 
Ελλήνων καταναλωτών που φαίνεται πρόθυμο να πραγμα-
τοποιήσει στο μέλλον αγορά μεταχειρισμένων smartphones.   
Συχνότητα αγοράς νέου smartphone   
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
έρευνας, τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φαίνεται πως αλλάζουν συχνά smartphones, με 
μέσο όρο περίπου 1 συσκευή ανά 1,6 έτη. Και όσο αυξάνεται 
η συχνότητα αντικατάστασης των smartphones με νεότερα 
μοντέλα, τόσο αυξάνονται τα λειτουργικά smartphone που 
μένουν αναξιοποίητα σε κάθε σπίτι. Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της έρευνας, 4 στα 10 νοικοκυριά έχουν περισσότερα 
smartphones από τα μέλη που αποτελούνται, ενώ αξιοση-
μείωτο είναι ότι 7 στα 10 νοικοκυριά που αποτελούνται από 1 
έως 2 άτομα, φαίνεται να έχουν 3 ή περισσότερα λειτουργικά 
smartphones στην κατοχή τους.   

Λόγοι που οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά 
smartphone   
Ως προς την κύρια αφορμή που οδηγεί τους καταναλωτές 
στην αγορά ενός νέου smartphone, 8 στους 10 (83%) δήλω-
σαν ότι το κάνουν όταν υπάρχει σημαντική βλάβη ή φθορά 
στη συσκευή τους, που απαιτεί υψηλό κόστος επισκευής. 
Παράλληλα, 6 στους 10 (60%) δήλωσαν ότι προχωρούν σε 
αγορά νέου smartphone, όταν τα χαρακτηριστικά της υπάρ-
χουσας συσκευής δεν καλύπτουν πλέον τις καθημερινές τους 
ανάγκες.
Ταυτόχρονα, ενώ το 15% καταναλωτών αναφέρει πως έχει 
ήδη αγοράσει μεταχειρισμένο smartphone, το διπλάσιο πο-
σοστό -30% των καταναλωτών, δήλωσε ενδιαφέρον στο να 
αγοράσει στο μέλλον μεταχειρισμένη συσκευή, γεγονός που 
αναδεικνύει την προοπτική ανάπτυξης που παρουσιάζει η εν 
λόγω αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.   
Γιατί δεν αξιοποιούν οι καταναλωτές το παλιό τους 
smartphone, μετά την αγορά νέου;   
Οι καταναλωτές αποφασίζουν να κρατήσουν το παλιό τους 
smartphone ως backup συσκευή που ενδεχομένως θα αξιο-
ποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον από τους ίδιους (28%) ή 
από συγγενικά/φιλικά πρόσωπα (32%). Επιπλέον, ένα σημα-
ντικό ποσοστό της τάξης του 25% ανέφερε και το συναισθη-
ματικό δέσιμο ως βασικό λόγο για να κρατήσει την παλιά του 
συσκευή. Όμως, ένα 15% απάντησε πως δεν γνωρίζει καν 
εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης παλιών συσκευών.   

Πώληση smartphone και Κυκλική Οικονομία   
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 88% των κατανα-
λωτών θα αντάλλαζε το παλιό του smartphone για εκπτωτι-
κό voucher, μέσω του οποίου θα μπορούσε να αγοράσει το 
καινούριο σε καλύτερη τιμή, ενώ ένα 75% δήλωσε ότι θα 
επιθυμούσε να λάβει το μέγιστο χρηματικό αντίτιμο. Παράλ-
ληλα, φαίνεται πως η εκπαίδευση των καταναλωτών και η 
διευκόλυνση της διαδικασίας που αφορά στην πώληση μετα-
χειρισμένων smartphones είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 
7 στους 10 αναφέρουν πως μια απλή, γρήγορη, και ασφαλής 
διαδικασία είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να προχωρή-
σουν στην πώληση ενός smartphone.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εξίσου σημαντική με την παρο-
χή κινήτρων είναι και η εκπαίδευση των καταναλωτών στην 
έννοια και την αξία της κυκλικής οικονομίας, καθώς σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα σημαντικό ποσοστό της 
τάξης του 39% δηλώνει πως δεν είναι εξοικειωμένο με τον 
συγκεκριμένο όρο.
Ο Φάνης Κουτουβέλης, Ιδρυτής και CEO της Pandas ανέφερε 
σχετικά: «Κάθε smartphone έχει αξία ακόμα και όταν πάψει να 
αξιοποιείται από τον χρήστη. Σκοπός της Pandas μέσω των 
trade-in προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί, είναι να 
επεκτείνει τον κύκλο ζωής κάθε smartphone που παραμένει 
αναξιοποίητο, προσφέροντας άμεσο όφελος στον ίδιο τον 
χρήστη, στις συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και στον πλα-
νήτη μας».

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ: 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ βΑΘΟΣ 5ΕΤΙΑΣ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ GOV.GR
Τι αναφέρει μελέτη της Deloitte

8 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ SMARTPHONES, ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ, 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙ
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Η ΥΠΟβΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
«ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» TO POwER PASS

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,17                                                      30/06/2022

Ένα απίστευτο αλαλούμ επικρατεί αυτή τη στιγμή με την 
επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος (power pass). Εκατοντάδες 
χιλιάδες αιτήσεις για την είσπραξη της επιδότησης, οι οποίες 
υποβλήθηκαν από τις 1 7 Ιουνίου μέχρι σήμερα στην πλατ-
φόρμα vouchers.gov.gr/powerpass ακυρώθηκαν ξαφνικά, 
από τη στιγμή που οι φορολογούμενοι υπέβαλαν τις φετινές 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων! 
Το πληροφοριακό σύστημα «διάβασε» την υποβολή των 
φετινών δηλώσεων ως αλλαγή κατάστασης της δηλωθεί-
σας κύριας κατοικίας και αυτόματα ακύρωσε τις υποβλη-
θείσες αιτήσεις, καλώντας τους φορολογουμένους να τις 
επανυποβάλουν! 
Εμπλοκή... 
Ήδη οι λογιστές δημοσιοποίησαν το πρόβλημα μέσω της 
διαδικτυακής πύλης taxheaven.gr, επισημαίνοντας ότι: 
«Δικαιούχοι που υπέβαλαν την αίτηση για το power pass, η 
οποία βρισκόταν ήδη στο στάδιο της εκκαθάρισης, υπέβα-
λαν μεταγενέστερα τη φορολογική δήλωση του Φ.Ε. 2021 
χωρίς καμία αλλαγή στην κατοικία τους σε σύγκριση με 
το φορολογικό έτος 2020. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κα-
τάσταση της αίτησης στην πλατφόρμα του power pass να 
μεταβληθεί από “υπό εκκαθάριση” σε “εκκρεμεί υποβολή”. 
Το μήνυμα που εμφανίζει η πλατφόρμα, χωρίς να έχει γίνει 
καμία τροποποίηση ως προς τα στοιχεία της κατοικίας, είναι 
το εξής: “Τα στοιχεία κύριας κατοικίας έχουν τροποποιηθεί 
με αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησής σας να αλλάξει και 
να εκκρεμεί η υποβολή της. 
Παρακαλώ, επιβεβαιώστε τα στοιχεία της αίτησής σας και 
προχωρήστε στην υποβολή της χρησιμοποιώντας το κου-
μπί υποβολή αίτησης». 
Καμπανάκι 
Το απίστευτο αυτό κομφούζιο θα έχει ως αποτέλεσμα όσοι 
δεν εντοπίσουν εγκαίρως την εν λόγω αστοχία να χάσουν 
την επιδότηση. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης είσπραξης της επιδότησης ρεύματος 
(power pass) δεν είναι να έχει υποβληθεί η φετινή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος, αλλά αρκεί να έχει υποβληθεί μέ-
χρι την 1 η-5-2022 η περσινή φορολογική δήλωση. Ως εκ 
τούτου, η πρώτη λύση που πρέπει να εξετάσουν άμεσα τα 
συναρμόδια υπουργεία είναι η παρέμβαση στο πληροφο-
ριακό σύστημα που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για το power 
pass, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η «αστοχία» 
και χιλιάδες αιτήσεις που ακυρώθηκαν να επανέλθουν στην 
πρότερη κατάσταση («υπό εκκαθάριση»). 
Λύσεις 
Εφόσον όμως αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, θα πρέπει να 

Σε τροχιά υλοποίησης δύο μεγάλα έργα στην 
περιοχή του Θριασίου 
Πιο κοντά στη γραμμή εκκίνησης είναι το εμπορευμα-
τικό κέντρο που θα υλοποιήσουν Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. 
Έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, η Ελλάδα είναι 
πλέον σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις τον ρόλο της 
ως διεθνούς εμπορευματικού κέντρου. Κι αυτό ύστερα 
και από την υποβολή, προχθές, δεσμευτικής προσφοράς 
από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την Damco του ομίλου Κοπελού-
ζου για την τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης 
1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο, που βρίσκεται 
δίπλα στο ακίνητο 588 στρεμμάτων που έχει παραχω-
ρηθεί στην κοινοπραξία Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Για την 
ελεγχόμενη από την ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane 
Group ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τη 
στρατηγική επιδίωξή της για την ενίσχυση των επενδύ-
σεών της στην παροχή περισσότερων υπηρεσιών στη 
μεταφορά φορτίου με στόχο την παροχή ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών logistics. Για την Damco η διεκδίκηση 
του συγκεκριμένου έργου σηματοδοτεί την ενίσχυση 
της παρουσίας της στον τομέα των συνδυασμένων με-
ταφορών, με τον όμιλο Κοπελούζου να συμμετέχει και 
στον διαγωνισμό για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 
Τα μεγάλα έργα στον τομέα των logistics, έστω και κατό-
πιν πολυετούς καθυστέρησης, μπαίνουν σε τροχιά υλο-
ποίησης ύστερα και από τις υπογραφές, πριν από έναν 
μήνα, της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης για 
την ανάπτυξη Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού 
Κέντρου στο Θριάσιο, μια επένδυση άνω των 150 εκατ. 
ευρώ που θα υλοποιήσει το σχήμα Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. 
Το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο, που θα υλοποιή-
σει η εταιρεία ειδικού σκοπού ΘΕΚ, της οποίας η Goldair 
ελέγχει το 40%, θα έχει επιφάνεια 240.000 τ.μ. και θα 
διαθέτει αποθήκες ξηρού και ψυχόμενου φορτίου, χώ-
ρους γραφείων, χώρους τελωνείου και στάθμευσης 
αυτοκινήτων και φορτηγών. Η εταιρεία παραχώρησης 
θα υλοποιήσει και σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδο-
μές, ώστε να συνδεθεί το εμπορευματικό κέντρο με την 
εθνική σιδηροδρομική υποδομή. 

Συνέχεια σελ 24

ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΤΩΝ LOGISTICS ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
ΣΕΛΙΔΑ 24                                                            30/06/2022

επιλεγεί μία από τις παρακάτω εναλλακτικές λύσεις: 
1.  Η επανυποβολή των αιτήσεων για την είσπραξη της 
επιδότησης από εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους 
που ήδη υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις και αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι αιτήσεις τους για το 
power pass. Ταυτόχρονα, πρέπει να «παγώσει» η διαδικα-
σία υποβολής εκατοντάδων χιλιάδων φετινών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος τουλάχιστον μέχρι τις 5 Ιουλίου, 
που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την 
επιδότηση, ώστε μέχρι τότε όλοι οι δικαιούχοι φορολογού-
μενοι να έχουν προλάβει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και 
να κατοχυρώσουν το δικαίωμα είσπραξης της επιδότησης. 
Η λύση αυτή όμως δεν ενδείκνυται, καθώς το βάρος της 
υλοποίησής της θα πέσει εξ ολοκλήρου και κατά κύριο λόγο 
στους λογιστές-φοροτεχνικούς. Μια τέτοια τακτική ωστόσο 
θα έχει ως άμεση συνέπεια τη σημαντική επιβράδυνση του 
ρυθμού υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων 
και θα οδηγήσει αναγκαστικά το υπουργείο Οικονομικών 
στην απόφαση να παρατείνει εκ νέου την προθεσμία υπο-
βολής τους ακόμη και μέχρι τα τέλη Αυγούστου. 
2.  Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
για την επιδότηση του ρεύματος (για το power pass) μέχρι 
τις 29 Ιουλίου 2022, ημερομηνία στην οποία λήγουν και οι 
προθεσμίες για την υποβολή των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων και για την πληρωμή της πρώτης δόσης του 
φόρου εισοδήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρχει 
χρονικό περιθώριο για την υποβολή όλων των αιτήσεων. 
Βεβαίως, θα χρειαστεί ενδεχομένως να δοθεί και μια νέα πα-
ράταση στις προθεσμίες για τις δηλώσεις και την πληρωμή 
της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 5 ή τις 
12 Αυγούστου 2022.
Οδηγίες... εκτός χρόνου και τόπου 
Πάντως, η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης δεν φάνηκε να έχει αντιληφθεί την έκταση του προβλή-
ματος που έχει δημιουργηθεί, αν κρίνει κανείς από την ανα-
κοίνωση που εξέδωσε. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η ηγεσία του 
υπουργείου κάνει λόγο μόνο για περιπτώσεις φορολογου-
μένων που χρειάστηκε να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση 
για το power pass επειδή άλλαξαν τη διεύθυνση κατοικίας 
τους στη φορολογική δήλωση και έκαναν εκ νέου ταυτο-
ποίηση στο power pass! Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση 
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρονται 
τα εξής: «Αναφορικά με δυσλειτουργίες που αναφέρεται 
ότι παρατηρήθηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας power 
pass, από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρι-
νίζεται ότι: 
Πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση για το power pass 
και ακολούθως τη φορολογική τους δήλωση χρειάστηκε να 
υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση του power pass μόνο στις 
περιπτώσεις που άλλαξαν τη διεύθυνση κατοικίας τους στη 
φορολογική δήλωση και έκαναν εκ νέου ταυτοποίηση στο 
power pass. 

Όπως τονίζεται στις οδηγίες προς τους πολίτες, η αλλαγή 
διεύθυνσης πρέπει να προηγηθεί της αίτησης για το power 
pass και πραγματοποιείται στην πλατφόρμα 
https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia».
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Η απειλή αυτή αφορά κυρίως 1 ,24 δισεκατομμύ-
ρια κατοίκους στην ανατολική και νότια Ασία, σε 
σύνολο 1 ,81 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 
βρίσκονται συνολικά σε κίνδυνο 
Ένας στους τρεις κατοίκους του πλανήτη, κυρίως οι κά-
τοικοι των χωρών του λεγάμενου αναπτυσσόμενου κό-
σμου, θα απειληθεί τα επόμενα χρόνια από καταστροφικές 
πλημμύρες, τονίζεται σε διεθνή έρευνα. Η έρευνα, η οποία 
δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature 
Communications, διασταύρωσε τα δεδομένα για τους κιν-
δύνους αντιμετώπισης πλημμυρών από ποταμούς, βροχές 
και τη θάλασσα με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας 
για την κατανομή του πληθυσμού και τη φτώχεια. 

Από τη διασταύρωση αυτή προέκυψε ότι περίπου 1,81 
δισεκατομμύρια κάτοικοι, ήτοι το 23% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε πλημμύ-
ρες, που έχουν περίοδο επανάληψης την εκατονταετία, 
άνω των 15 εκατοστών. Η ανατολική και νότια Ασία, με 
πρώτες την Κίνα και την Ινδία, συγκεντρώνει 1,24 δισεκα-
τομμύρια κατοίκους τους οποίους αφορά αυτή η απειλή. 
«Αυτό θέτει μεγάλους κινδύνους για τις ζωές και τα μέσα 
διαβίωσης, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους πληθυ-
σμούς», σύμφωνα με τη μελέτη. Σχεδόν το 90% των αν-
θρώπων που είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο πλημμυρών 
ζει σε φτωχές χώρες ή σε χώρες μεσαίου εισοδήματος. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου το 12% του παγκό-
σμιου ΑΕΠ το 2020 βρισκόταν σε ζώνες που διατρέχουν 
κίνδυνο. «Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι εκτεθειμέ-
νες κατά δυσανάλογο τρόπο στους κινδύνους αντιμετώ-
πισης πλημμυρών και είναι πιο ευάλωτες σε καταστρο-
φικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα», διαπιστώνεται από 
τη μελέτη αυτή του Τζουν Ρέντσλερ και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. 
Πρωτοφανείς πλημμύρες έπληξαν την Κίνα τον φετινό 
Ιούνιο, προκαλώντας την απομάκρυνση για προληπτι-
κούς λόγους 500.000 ανθρώπων από τις εστίες ιούς. 
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των μουσώνων προκάλεσαν 
επίσης αυτόν τον μήνα τον θάνατο περισσότερων από 
100 ανθρώπων στο Μπανγκλαντές και πλημμύρες που 
άφησαν πίσω τους περισσότερα από 7 εκατομμύρια αν-
θρώπους σε επισφαλή κατάσταση.

Η σύμβαση παραχώρησης του Θριασίου εμπορευμα-
τικού κέντρου εκτιμάται ότι θα κατατεθεί το προσεχές 
διάστημα προς κύρωση στη Βουλή, ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας δόμη-
σης και κατ’ επέκταση οι κατασκευαστικές εργασίες. Ωε 
εκ τούτου, το εμπορευματικό κέντρο που θα υλοποιή-
σουν Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ βρίσκεται πιο κοντά στη γραμ-
μή εκκίνησης. Αντίθετα, για το Θριάσιο ΙΙ θα χρειαστεί 
να παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα ωσότου ολο-
κληρωθεί η αξιολόγηση της προσφοράς των ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
- Damco. Σημειωτέον ότι, κατά πληροφορίες, ενδιαφε-
ρόμενοι ζητούσαν την εκ νέου παράταση της (προχθεσι-
νής) καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Τα δύο έργα είναι καταλυτικής σημασίας για τη βελτί-
ωση της θέσης της Ελλάδας στον χάρτη των logistics. 
«Από το 2013, οπότε τα πρώτα τρένα έφυγαν από τον 
σταθμό της Cosco στον Πειραιά για την Τσεχία και πολ-
λές χώρες έλαβαν πρωτοβουλίες για την προσέλκυση 
μεγάλων παγκόσμιων παικτών που θα μπορούσαν να 
επενδύσουν στην Ελλάδα, έχουμε χάσει πολύτιμο χρό-
νο. Τα λιμάνια της Αδριατικής, η Ουγγαρία, η Σλοβακία 
και η Ρουμανία έχουν αποκτήσει μια ανταγωνιστική βιο-
μηχανία logi8tic8», έχει αναφέρει παλαιότερα, με αφορ-
μή έρευνα για την εφοδιαστική αλυσίδα, ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου Εφοδιαστικής και πρώην διευθύνων 
σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος. 
Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται επεν-
δύσεις στον τομέα των logistics, με την πιο πρόσφατη 
από αυτές να προβλέπει τη μετεγκατάσταση των διαμε-
ταφορέων από τον Ελαιώνα σε ένα οργανωμένο υποδο-
χέα επιχειρήσεων.

Επισήμως απομένουν ανοικτές τρεις - Εκκρε-
μούν κάποιες δύσκολες περιπτώσεις 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι στα τέλη του 
2023 οι χωματερές θα έχουν μειωθεί σε μονοψήφιο 
αριθμό και το πρόστιμο θα περιορισθεί. 
Την ελπίδα ότι μέσα στο επόμενο έτος το κεφάλαιο των 
χωματερών θα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό παρελθόν για 
την Ελλάδα γεννούν τα τελευταία στοιχεία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. Οι χωματερές που απομένουν 
ανοικτές, χωρίς ακόμα να έχει δρομολογηθεί η λύση, 
είναι επισήμως τρεις, ενώ σε ακόμα έντεκα περιπτώ-
σεις –κυρίως στην Πελοπόννησο– εξετάζεται το κατά 
πόσον οι αποκατεστημένες χωματερές εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται. Η σταδιακή λειτουργία, πάντως, της 
μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο 
θα δώσει οριστικό τέλος στον μεγαλύτερο αριθμό των 
εκκρεμών χωματερών, ενώ οι δύσκολες περιπτώσεις 
που απομένουν είναι όλες σε νησιά του Αιγαίου. 
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Τον Δεκέμβριο του 2014 η Ελλάδα καταδικάστηκε από 
το Ευρωδικαστήριο για την ύπαρξη 293 παράνομων 
χωματερών, με συνολικά 363 παραβάσεις. Παρά το 
υψηλό πρόστιμο (40.000 ευρώ ανά εξάμηνο για κάθε 
χωματερή που δεν έχει κλείσει και 40.000 ευρώ για κάθε 
χωματερή που δεν έχει αποκατασταθεί), η πορεία εγκα-
τάλειψης αυτής της τριτοκοσμικής πρακτικής ήταν πολύ 
αργή, εξαιτίας της απουσίας εναλλακτικών λύσεων. Ως 
αποτέλεσμα, μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει καταβάλει 
66,52 εκατ. ευρώ σε ευρωπρόστιμα, με το εξαμηνιαίο 
πρόστιμο να έχει πλέον μειωθεί από 10,4 εκατ. ευρώ 
(πρώτο εξάμηνο 2015) σε 1,68 εκατ. ευρώ (δεύτερο 
εξάμηνο 2021). Πριν από λίγες ημέρες το υπουργείο 
Περιβάλλοντος απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο 2022, σύμφωνα με τα 
οποία εξακολουθούν να υφίστανται: 
• Τρεις χωματερές ενεργές και μη αποκατεστημένες 
(Ύδρας, Θήρας, Καλύμνου). Και στις τρεις περιπτώσεις, 
σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, δρομολογείται η οριστική λύση, 
ωστόσο τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει σε καμία. 
• Δεκαέξι χωματερές που έχουν κλείσει, αλλά δεν έχουν 
αποκατασταθεί, σε Ικαρία (τρεις), Τρίπολη, Αν. Μάνη, 
Αλεξάνδρεια, Σιθωνία, Μαρκόπουλο, Παξούς, Πάτμο, 
Σύμη, Τήνο, Κέα, Μύκονο, Φολέγανδρο και Σίφνο. Στις 
επτά περιπτώσεις έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο 
για την αποκατάσταση. Για τις υπόλοιπες υπάρχει μελέτη 
και τα έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα. 
• Εντεκα χωματερές που έχουν αποκατασταθεί, αλλά για 
τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η νόμιμη παύση λειτουρ-
γίας, σε Τριφυλία (τρεις), Μεσσήνη (τέσσερις), Οιχαλία 
(δύο), Μήλο και Λέρο. Εκτιμάται ότι οι εννέα από τις 
περιπτώσεις αυτές θα απαλειφθούν στο τέλος του 2022. 
Η υπουργική εκτίμηση 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε από την Επιτροπή 
να μειωθούν οι περιπτώσεις για τις οποίες καταβάλλεται 
πρόστιμο κατά εννέα: για μια χωματερή που έπαψε να 
χρησιμοποιείται (Σίκινος) και % οκτώ στην Πελοπόννη-
σο, σε περιοχές που πλέον εξυπηρετούνται από τη νέα 
μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Γενικά, το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι στα τέλη του 2023 οι 
χωματερές θα έχουν μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό και 
το καταβαλλόμενο πρόστιμο θα περιορισθεί περαιτέρω, 
λόγω της ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης 
και της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
αποβλήτων στη νότια Πελοπόννησο. 
Υπενθυμίζεται ότι η νέα μονάδα, που λειτουργεί σε σύ-
μπραξη περιφέρειας με ιδιώτη (ΤΕΡΝΑ), εξυπηρετεί αυτή 
τη στιγμή την Αρκαδία, την Αργολίδα και την Κορινθία, 
ενώ με απόφαση της περιφέρειας υποδέχεται και τα 
απορρίμματα της Σπάρτης για όσο καιρό βρίσκεται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.


