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ΟΜΙΛΙΑ 

κ. Γιώργου Στασινού, Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας-ΤΕΕ 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, 

Αξιότιμοι επίσημοι και προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι μηχανικοί, 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και ευχαριστώ πολύ 

για την πρόσκληση να μιλήσω στην έναρξη του συνεδρίου. 

Μιας διοργάνωσης που κοντεύει να γίνει θεσμός και οφείλω να 

συγχαρώ για την προσήλωση και την επιμονή, αυτά τα δύσκολα 

χρόνια της κρίσης. 

Διότι μέσα από τέτοια forum όπου συμμετέχουμε κυρίως άνθρωποι 

της πράξης και άνθρωποι των αποφάσεων μπορεί να προκύψει 

αποτέλεσμα, αν ανταλλάσουμε ουσιαστικά απόψεις και θέλουμε να 

βγάλουμε αποτέλεσμα. 

Για εμάς αυτό, η αποτελεσματικότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Περισσεύουν, για τους περισσότερους μηχανικούς, αλλά πλέον 

νομίζω και για τη χώρα, οι πολύωρες αναλύσεις και οι πολλές 

κουβέντες που μένουν θεωρητικές και δεν περνούν στο διαταύτα. 

Ειδικά σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή, όπου υπάρχει και τεχνικό 

και οικονομικό περιεχόμενο. 

Διότι η ανάπτυξη, που όλοι ζητούμε και προτείνουμε και ψάχνουμε, 

δεν είναι κάτι αφηρημένο. 

Αφορά συγκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένες αποφάσεις, 

συγκεκριμένα εργαλεία.  

Που πρέπει να προχωρούν μελετημένα και γρήγορα. 

Για αυτά, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω σήμερα. 

Διότι στο ΤΕΕ εμείς δίνουμε πλέον έμφαση σε αυτό. 
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Σε έναν πρακτικό τρόπο να δημιουργηθούν νέες δουλειές και νέος 

πλούτος, να απλοποιηθούν διαδικασίες, να προωθηθούν 

υποδομές και αποφάσεις που καθυστερούν για χρόνια ή δεκαετίες. 

Έτσι μόνο έρχεται η Πραγματική Ανάπτυξη.  

Η οποία πρέπει να υπάρχει πρώτα, πριν συζητήσουμε πως θα τη 

διανείμουμε, ώστε να αποκτήσει τον τίτλο της Δίκαιης. 

Και γιατί το ΤΕΕ είναι συνυφασμένο με την έννοια της Ανάπτυξης. 

Γιατί η χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους μηχανικούς 

αλλά και οι μηχανικοί δεν μπορούν να προκόψουν αν δεν 

αναπτυχθεί η χώρα. 

Για αυτόν τον λόγο τα τελευταία τρία χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη 

έμφαση στο να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις σε προβλήματα 

που χρονίζουν, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να 

διατυπώνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. 

Δεν θέλω να επεκταθώ σε πράγματα που πολλοί από εσάς 

γνωρίζετε για το έργο μας το τελευταίο διάστημα. 

Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα, πέρα από τις αλλεπάλληλες 

επιστημονικές εκδηλώσεις που κάνουμε. 

Πρωτοβουλίες που πραγματικά εκτιμώ ότι προωθούν την ποιότητα 

των έργων και των υποδομών, δημόσιων και ιδιωτικών, στη χώρα 

μας, για το  σήμερα και για το μέλλον. 

Αναφέρομαι στις νέες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ.  

Το Επιμελητήριο, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας 

και ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της χώρας έχει από 

το νόμο τον ρόλο να προτείνει κατευθύνσεις και να εκδίδει οδηγίες 

για την παραγωγή έργων και κάθε τεχνικό ζήτημα.  

Κάποτε, που η τυποποίηση δεν ήταν ανεπτυγμένη, οι ΤΟΤΕΕ 

αποτελούσαν κύριο μεθοδολογικό εργαλείο της Πολιτείας για την 

ποιότητα.  

Αλλά και σήμερα, που πολλές φορές η Πολιτεία ή οι διεθνείς 

φορείς αργούν, υπάρχουν ανάγκες να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να 

έχουμε κοινές μεθοδολογίες και εργαλεία.  
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Αυτό λοιπόν, μετά από κενό πολλών χρόνων, αρχίζουμε και πάλι 

να υλοποιούμε στο ΤΕΕ, με την έκδοση νέων τεχνικών οδηγιών σε 

τομείς που λείπουν οι κατευθύνσεις. 

Η αρχή έγινε με τη νέα ΤΟΤΕΕ για τα έργα οδοφωτισμού, που στο 

forum αυτό στις αρχές της χρονιάς παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά ως τελικό σχέδιο.  

Ήδη η νέα αυτή ΤΟΤΕΕ που θα χρησιμεύσει σε όλα τα επόμενα 

έργα οδοφωτισμού εκδόθηκε επίσημα από το ΤΕΕ και μπορείτε να 

τη διαβάσετε ελεύθερα ηλεκτρονικά από το site μας. 

Παρουσιάστηκε και χθες σε κοινό μηχανικών στο ΤΕΕ και εδώ στο 

συνέδριο θα γίνει μια ακόμη παρουσίαση.  

Δεν επεκτείνομαι, γνωρίζετε τη σημασία της. 

Προχωρούμε όμως ήδη και σε μία ακόμη τεχνική οδηγία, σε αυτή 

για τους υαλοπίνακες ασφαλείας.  

Εδώ, επιτρέψτε μου να πω, ότι είμαστε μπροστά από άλλα κράτη 

ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. 

 Η νέα ΤΟΤΕΕ για τους υαλοπίνακες είναι απαραίτητη αν θέλουμε 

να προωθήσουμε την ασφάλεια των κατασκευών, την ποιότητα 

των έργων, ιδιωτικών και δημόσιων, τις βέλτιστες επιλογές τόσο 

για την κατασκευή όσο και για τη συντήρηση κτιρίων και 

υποδομών.  

Ολοκληρώσαμε ήδη τη διαβούλευση για αυτήν την ΤΟΤΕΕ και στο 

επόμενο διάστημα προχωρούμε στην έκδοσή της. 

Μπορεί εμείς στο ΤΕΕ να φροντίζουμε με αρκετές δράσεις το σπίτι 

μας – και έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία χρόνια– αλλά 

γνωρίζουμε καλά ότι μόνο με την κοινή προκοπή, μόνο αν 

επανέλθει η χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης θα μπορέσουμε να 

ανακάμψουμε ως κλάδος. 

Για αυτόν το λόγο ζητάμε και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα 

από την Πολιτεία και την Κυβέρνηση. 

Ζητάμε εφαρμόσιμες και πρακτικές πρωτοβουλίες. 

Χορτάσαμε όλοι από λόγια. 
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Επιτρέψτε μου να το πω απλά: χρειάζεται δουλειά ώστε να 

δημιουργηθούν δουλειές. 

Όμως χρειάζεται δουλειά με σχέδιο, με πρόγραμμα, με 

χρονοδιάγραμμα, με γνώση των συνθηκών, με ρεαλιστικούς 

στόχους αλλά με φιλοδοξία και συνεχή προσπάθεια. 

Ξέρουμε όλοι καλά ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Ότι η 

δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια δημοσίων επενδύσεων. 

Κάποιοι το κατάλαβαν μόλις πρόσφατα. Ακόμη και έτσι, ευτυχώς 

που έγινε. 

Πέρα από το θέμα της χρηματοδότησης, όπου και εκεί έχουμε 

κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες 

για μια νέα γενιά έργων που θα αξιοποιούν σύγχρονα 

χρηματοδοτικά εργαλεία και θα δημιουργούν υβριδικά σχήματα 

χρηματοδότησης με πολλαπλασιαστικά οφέλη, ζητάμε να 

προχωρήσουν βασικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να 

αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την απελευθέρωση της 

δημιουργικής δύναμης της οικονομίας. 

Η εμβληματική και πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που 

προτείνουμε αφορά μία τομή στον χωρικό σχεδιασμό. 

Μία πραγματικά αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, με δική μας, εθνική, 

πρωτοβουλία. 

Το ΤΕΕ προτείνει μία ολοκληρωμένη, 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 γεωχωρικά 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αδειοδότηση κάθε είδους 

επένδυσης και δραστηριότητας.  

Την ονομάζουμε ONEclickLIS. 

Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα κάνει «κτήμα» κάθε 

πολίτη και κάθε επιχείρησης τον χωροταξικό και πολεοδομικό 

σχεδιασμό. Με πρακτικά αποτελέσματα στην καθημερινότητα του 

καθενός. 
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Διότι 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 πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη 

και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με αυξημένη τυπική ισχύ, για το 

τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και 

προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. 

Η λύση που προτείνουμε, στη βάση της, είναι απλή, γιατί έχουν 

ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται μέσα στα επόμενα χρόνια πολλά 

σχετικά έργα: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με 

διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων για την αδειοδότηση 

γεωχωρικών δεδομένων. 

Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που θα 

περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των 

δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα 

όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και 

όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον τους όρους 

δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η κτηματογράφηση 

της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων.  

Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να έχει το 

εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό σύστημα του ψηφιακού 

χάρτη αυξημένη διοικητική ισχύ. Και σε βάθος χρόνου να 

αποτελέσει διοικητική πράξη. 

Προτείνουμε συγκεκριμένο τρόπο, χρονοδιάγραμμα και 

χρηματοδότηση ώστε να ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα έργα που 

γίνονται αυτή τη στιγμή και περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία. 

Τίθεται ως ρεαλιστικός στόχος μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη 

της διαδικασίας αυτής να ολοκληρωθεί η ενοποίηση, να 

προχωρήσουν όσα έργα ακόμη εκκρεμούν και να ολοκληρωθούν 

οι θεσμικές αλλαγές.  

Αυτό θα σημαίνει ότι – εφόσον ξεκινήσει άμεσα το έργο - το 2020 

θα μπορεί κάθε πολίτης ή επενδυτής να γνωρίζει τί χτίζει και πού, 

τι μπορεί να λειτουργήσει και με ποιες προϋποθέσεις, χωρίς να 

πάει σε καμία υπηρεσία.  

Πέρα όμως από αυτή την εθνική μεταρρύθμιση, χρειαζόμαστε και 

πολλά ακόμη να γίνουν που ξέρουμε και μπορούμε, με μικρό 
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κόστος να υλοποιήσουμε γρήγορα ώστε να αναπτυχθεί και ο 

κλάδος και η οικονομία γενικότερα. 

Κυρίαρχο θέμα σε αυτά που πρέπει να λύσουμε άμεσα, σε άμεση 

συνάρτηση με την πρότασή μας για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, 

είναι τα θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αδειοδότησης, 

διευκόλυνσης των επενδυτών και καταπολέμησης της 

γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. 

Σε αυτά έχω επίσης κάνει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις, που 

κάποιες ήδη προχωρούν και για άλλες παλεύουμε, επιτρέψτε μου 

τον όρο, να πείσουμε ότι επείγουν: 

- Η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, 

που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα 

τομή για τη χώρα μας, που μετά από τέσσερα χρόνια 

προσπαθειών, στα οποία το ΤΕΕ το είχε έτοιμο, επιτέλους ξεκινά. 

Θα μειώσει την γραφειοκρατία, θα καταπολεμήσει τη διαφθορά, 

χωρίς κανένα κόστος. Κάναμε τις προσαρμογές που χρειάζονται 

από τον τελευταίο νόμο για το δομημένο περιβάλλον και την 

επόμενη Δευτέρα, 15 Οκτώβρη, σύμφωνα με την απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού κ. Σταθάκη, ξεκινά η εφαρμογή της σε όλη τη 

χώρα.  

- Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της 

Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλεκτρονική 

καταγραφή του κτιριακού πλούτου της Χώρας ώστε ο σχεδιασμός 

για την αειφόρο ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και 

το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. 

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αν εφαρμοσθεί ουσιαστικά και 

σωστά, όπως προτείνει το ΤΕΕ, θα δώσει τεράστιο και πολύτιμο 

όγκο πραγματικών δεδομένων για το κτιριακό απόθεμα της χώρας.  

Θα βοηθήσει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων για θέματα 

ασφάλειας των κατασκευών αλλά και της πραγματικής 

κατάστασης, as is, των κτιρίων της χώρας. Αυτή γνώση είναι 

υπερπολύτιμη και για την Πολιτεία και για τον επιστημονικό κόσμο. 

- Θέλω να σημειώσω ότι πριν λίγους μήνες, συμφωνήσαμε 

δημόσια με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον 

συνάδελφο Σωκράτη Φάμελλο, να προχωρήσουμε και το 
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ουσιαστικό ζήτημα της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

- Θέλω επίσης να σημειώσω ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει 

δημιουργήσει, εν μέρει, ένα αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο και στα 

δημόσια έργα. Αναμένω από τον συνάδελφο Υπουργό 

Υποδομών, που έχει διατελέσει και Πρόεδρος του ΤΕΕ, να 

προχωρήσει γρήγορα στην ενεργοποίηση των σχετικών 

προβλέψεων για ηλεκτρονικές διαδικασίες και μητρώα, με τη 

συμβολή του ΤΕΕ, όπως έχει υποσχεθεί. 

- Από την πλευρά θα πιέσουμε ώστε όχι μόνο να προχωρήσουν 

τα ηλεκτρονικά μητρώα όλων των συντελεστών παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων – και ακολούθως η πιστοποίηση 

τους – αλλά και η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας, ενιαίας 

και διαλειτουργικής, για κάθε έργο υποδομής στη χώρα, στα 

πρότυπα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. 

Διότι πέρα από την εκτέλεση των έργων πρέπει να περάσουμε και 

σε μια νέα εποχή όσον αφορά τη συντήρηση των δημόσιων και 

ιδιωτικών υποδομών. 

Θέλω όμως να σημειώσω ότι αυτός ο ψηφιακός δρόμος που 

έχουμε ανοίξει με σειρά προτάσεων και συστήματα που είτε 

λειτουργούν είτε αναμένεται σύντομα να λειτουργήσουν, πρέπει να 

οδηγήσει και σε κάτι ακόμη σημαντικό που θα λύσει τα χέρια όσων 

ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και θα βελτιώσει το 

επάγγελμα του μηχανικού. Ανάμεσα λοιπόν στις προτάσεις που 

έχουμε καταθέσει είναι: 

- Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία 

μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά 

περίπτωση. 

- Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες 

μηχανικούς για  αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες , 

κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης ,  

Σκεφθείτε το λίγο, συνδυάστε τις προτάσεις που μόλις σας 

ανέφερα: 

Ηλεκτρονικά θα βρίσκεις σε ποιο σημείο της χώρας μπορείς να 

κάνεις την επένδυση, το έργο που θέλεις. Θα ξέρεις εκ των 
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προτέρων τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο ακίνητο που σε 

ενδιαφέρει. Θα εκδίδεις ηλεκτρονικά την άδεια δόμησης, ή θα 

μαθαίνεις όλα τα πραγματικά στοιχεία του ακινήτου που αγοράζεις. 

Θα αδειοδοτείσαι για τη λειτουργία της επιχείρησης ηλεκτρονικά. 

Θα ελέγχεσαι μετά την έναρξη αμερόληπτα από έναν εξωτερικό 

ελεγκτή. 

Πόσο διαφορετική θα ήταν η χώρα αν τα είχαμε ήδη κάνει. 

Πόσο εύκολο θα ήταν να γίνουν έργα. 

Πόσοι πόροι, οικονομικοί και ανθρώπινοι, θα απελευθερώνονταν 

και θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τα πιο σημαντικά: τον ορθό 

σχεδιασμό, την αποτελεσματική υλοποίηση, την καινοτομία και 

γιατί όχι, την έρευνα. 

Και ειλικρινά δεν απαιτούνται πολλά. 

Το ΤΕΕ ξέρει και μπορεί να τα υλοποιήσει. Κάποια ακόμη και 

χωρίς επιπλέον πόρους. Βούληση από την Πολιτεία χρειάζεται. 

Και αυτό αποδεικνύεται από έναν επιμέρους τομέα όπου 

προχωρούμε τα πράγματα με ακριβώς αυτό το σκεπτικό.  

Αφορά το θεσμικό πλαίσιο της αδειοδότησης των 

κεραιοσυστημάτων κάθε είδους (κινητής τηλεφωνίας, 

ραδιοτηλεοπτικών κλπ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  

Σε λίγες εβδομάδας, όπως μας ενημερώνει το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, θα υπάρχει νέο θεσμικό πλαίσιο, σχετικές 

τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή του, ένα ηλεκτρονικό σύστημα 

για την αδειοδότηση των κεραιών που δημιουργεί το ΤΕΕ σε 

συνεργασία με το υφιστάμενο της ΕΕΤΤ και ένα νέο πλαίσιο 

ελέγχων, αντικειμενικό και ηλεκτρονικό, με μητρώο 

πιστοποιημένων ελεγκτών.  

Ξέρω ότι το κοινό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενδιαφέρεται για το 

ζήτημα… 

 

Φίλες και φίλοι, 

η χώρα χρειάζεται χρηματοδότηση για τα αναγκαία έργα. 
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Βέβαια, χρειάζεται και προετοιμασία για αυτά τα έργα. 

Όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια 

έργα οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε, διότι δεν υφίσταται 

συνεκτικός και ολοκληρωμένος Εθνικός Σχεδιασμός. 

Και σε αυτό θέλω να είμαι σαφής: δεν αρκεί ένας γενικός 

κατάλογος έργων. 

Χρειάζονται μελέτες ώριμες, χρειάζεται δουλειά για την εύρεση της 

αναγκαίας χρηματοδότησης και χρειάζεται ο δημιουργικός 

συνδυασμός αυτών των δύο. 

Να προχωρήσουμε σε Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών και σε 

έξυπνα, υβριδικά σχήματα χρηματοδότησης. 

Η χώρα απέκτησε μόλις πριν λίγους μήνες, με την ολοκλήρωση 

της τελευταίας αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος 

στήριξης, ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. 

Δεν θέλω να επεκταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα του πως προέκυψε 

αυτό, πόσο κατάλληλο ή πόσο ποιοτικό είναι. Γνωριζόμαστε όλοι 

καλά σε αυτήν την χώρα και καταλαβαίνουμε πως και τι έγινε. 

Ωστόσο η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό της αναπτυξιακής 

πορείας της χώρας υπάρχει. 

Πρότεινα λοιπόν και επιμένω διεπιστημονική ομάδα υψηλού 

προφίλ για σύνταξη σχεδίου Προοπτικής Διερεύνησης των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, σε μορφή σεναρίων – 

εναλλακτικών και σε βάθος 10ετίας και 20ετίας, ώστε να 

αποτελέσει τη βάση ενός Στρατηγικού Εθνικού Αναπτυξιακού 

Σχεδίου.  

Στη βάση των συμπερασμάτων του Στρατηγικού Εθνικού 

Αναπτυξιακού Σχεδίου προτείναμε να υπάρξει ειδικό Σχέδιο 

Αναγκαίων Έργων Υποδομής για την υπηρέτηση των 

αναπτυξιακών στόχων σε βάθος 10ετίας και 20ετίας, με 

ταυτόχρονη διερεύνηση πιθανών χρηματοδοτικών λύσεων.  

Τα δύο αυτά αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να έχουν 

ενσωματωμένες τις δυνατότητες αναθεώρησης και προσαρμογής - 

όπου και όταν χρειάζεται -  και θα πρέπει να αποκτήσουν κοινή 
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πολιτική αποδοχή, ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά ή 

βρίσκεται στην εξουσία.  

Ακολούθως, σε τακτικό επίπεδο, μόλις έχουμε αυτό το πακέτο 

εναλλακτικών προτάσεων, μόλις ολοκληρωθεί το Εθνικό 

Αναπτυξιακό Σχέδιο, θα πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους 

επενδυτικά σχέδια.  

Ένα από αυτά, έχω προτείνει να είναι το Εθνικό Σχέδιο 

Υποδομών.  

Ήδη, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά ξεχωριστά κείμενα 

στρατηγικής για διάφορες εθνικές αλλά και περιφερειακές και 

τοπικές πολιτικές: 

- διαχείρισης αποβλήτων, πρόληψης αποβλήτων, επικίνδυνων 

αποβλήτων, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 

εναλλακτικών καυσίμων, σιδηροδρόμων, οδικών μεταφορών, 

logistics, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, 

κινδύνων πλημμύρας και άλλα 

Όλα αυτά προβλέπουν, αποσπασματικά, πληθώρα έργων, για τα 

οποία δεν υπάρχει κανένας συνεκτικός και συνολικός στρατηγικός 

σχεδιασμός για τη χρηματοδότησή τους.  

Κάποιοι από αυτούς τους σχεδιασμούς είναι πρόσφατοι και άλλοι 

αρκετά παλιότεροι και χρήζουν επικαιροποίησης.  

Επείγει λοιπόν τουλάχιστον να ενοποιηθούν οι προβλέψεις των 

ξεχωριστών κειμένων σε έναν ενιαίο κατάλογο, με τους όρους 

ωριμότητας που ανέφερα. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Δικαιολογημένα θα αναρωτηθείτε: καλά όλα αυτά, αλλά με τη 

χρηματοδότηση τι θα γίνει; 

Έχουμε την εμπειρία του προηγούμενου – όλων των 

προηγούμενων - ΕΣΠΑ. Έχουμε και την εμπειρία του τρέχοντος 

ΕΣΠΑ. Έχουμε και τις εξελίξεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. 
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Νομίζω ότι κανείς σε αυτήν την αίθουσα δεν θα υποστηρίξει 

σοβαρά ότι έγιναν ή γίνονται οι καλύτερες δυνατές επιλογές 

σχεδιασμού και διαχείρισης. 

Δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ - και 

ίσως ερμηνεύουμε κατά το δοκούν τους αριθμούς.  

Θέλω να μιλήσω τεχνοκρατικά. 

Όσα δις και να ακούμε, λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν.  

Το γνωρίζουμε όλοι. 

Δηλαδή δεν αρκούν για τις ανάγκες. 

Ούτε το τρέχον ΕΣΠΑ ούτε το επόμενο μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες της χώρας για όλα αυτά που προβλέπουν οι εθνικοί 

σχεδιασμοί που σας ανέφερα. 

Ποσώς μάλλον το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ενσωματώσει ήδη αυτήν την 

παρατήρηση στις ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Πλέον η κινητοποίηση και μόχλευση ιδιωτικών πόρων σε 

συνδυασμό με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση είναι η κοινή 

συνισταμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εμείς επί χρόνια συζητούσαμε αν τα ΣΔΙΤ είναι καλή επιλογή ή όχι. 

Και δεν το κάναμε με όρους αποτελέσματος, αλλά με πολιτικούς 

και ιδεολογικούς όρους. 

Ευτυχώς αυτό το λύσαμε. Αργά, αλλά το λύσαμε. Τώρα πρέπει να 

κάνουμε και μερικά ακόμη βήματα. 

Στις ΣΔΙΤ χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ευελιξία της 

διαδικασίας και κυρίως στην ταχύτητα. Με συγκεκριμένο στόχο: 

κάθε ΣΔΙΤ να ωριμάζει μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο.  

Επίσης πρέπει η ταχύτητα να γίνει συστατικό στοιχείο του 

σχεδιασμού κάθε είδους έργου. Αυτό σημαίνει ότι για όσα έργα 

υπάρχει συμφωνία στην αναγκαιότητα υλοποίησης, πρέπει να 

«τρέχουν» μελετητικά, πρέπει να ωριμάζουν, χωρίς να περιμένουν 

να τελειώσουν τα προηγούμενα. Δηλαδή να υπάρχει συνέχεια και 

συνοχή στο σχεδιασμό. 
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Επίσης, δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο και πρέπει να 

περάσουμε γρήγορα στο επόμενο βήμα, που περιλαμβάνει την 

εμβάθυνση της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε 

χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία έργων. 

Αυτό που ονομάζουμε υβριδική χρηματοδότηση. 

Οι προτάσεις που έχω κάνει ως πρόεδρος του ΤΕΕ είναι 

συγκεκριμένες. 

Θα αναφερθώ συνοπτικά σε τρεις συν μία τέτοιες προτάσεις 

Πρώτον: 

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για Πράσινα έργα  

Πρότεινα πρόσφατα δημοσίως τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου 

εργαλείου με εμπροσθοβαρή χρησιμοποίηση, με όρους 

προεξόφλησης, των χρημάτων που υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο 

– δεσμευμένα, λόγω μνημονίου – από τις δηλώσεις αυθαιρέτων για 

χρηματοδότηση αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων. 

Τέτοια έργα συνήθως γίνονται με δημόσιους πόρους. Με ένα 

έξυπνο χρηματοοικονομικό εργαλείο μπορούμε να φέρουμε πιο 

μπροστά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση – η εκτίμηση είναι για 

τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά διαθέσιμα μόνο με τις 

δηλώσεις αυαθιρέτων που ήδη υπάρχουν - να εμπλέξουμε 

ιδιωτικούς πόρους και να προσελκύσουμε νέους, διεθνείς και 

ιδιωτικούς.   

Τέτοια εργαλεία χρειαζόμαστε. Και η γνώση υπάρχει. Και τα 

παραδείγματα. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εργαλείων: την 

προεξόφληση, έναν εγγυοδοτικό μηχανισμό, τη μόχλευση 

επιστρεπτέων ενισχύσεων και άλλα – χωρίς να θίξουμε τις 

μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας.  

Με το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε με εφόδιο αυτά τα 

περίπου 4 ως 4,5 δις ευρώ, που θα έχουμε το 2019, - ή ακόμη και 

με πολύ περισσότερα που θα έχουμε δύο χρόνια αργότερα, όταν 

ολοκληρωθεί ο νόμος Σταθάκη για τα αυθαίρετα - με τη 

χρηματορροή που ήδη προβλέπεται και τις δεσμεύσεις που 

υπάρχουν, μέσα σε ένα πλάνο έως 10ετίας από σήμερα να έχουμε 

κινητοποιήσει τριπλάσιους πόρους. Δηλαδή για να το πω απλά: με 
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«μαγιά» τα 4 δις σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσιμα 

συνολικά μέχρι 12 δις ευρώ για περιβαλλοντικά έργα την επόμενη 

δεκαετία! Αυτό που χρειάζεται είναι γνώση, δουλειά και 

αποτελεσματικότητα για να παράγουμε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Δεύτερον: το value engineering 

Πρέπει να φροντίσουμε, λόγω των περιορισμένων πόρων που έχει 

πλέον η Ελληνική Πολιτεία, να μην υπάρχουν έργα που δεν 

ενδιαφέρουν τον ιδιωτικό τομέα.  

Ή για να το πω αλλιώς, να μπορεί η Πολιτεία να προσφέρει ένα 

ενδιαφέρον «πακέτο» επενδύσεων ή έργων για χρηματοδότηση 

που θα περιλαμβάνει και όσα έργα δεν μπορούν από μόνα τους να 

προσελκύσουν επενδυτές. 

Μία προσέγγιση που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά αλλά 

ανοιχτά, με διαφάνεια και κοινωνική συμμετοχή, είναι η Πολιτεία να 

δημιουργήσει ένα νέο έργο, ή ένα πακέτο έργων, που θα έχει 

εξασφαλισμένη δανειοδότηση, μέσω αποπληρωμής του δανείου 

από έσοδα άλλου υφιστάμενου και λειτουργούντος έργου. 

Τρίτον: η Τράπεζα Γης 

Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η λειτουργία της ήδη 

προβλεπόμενης Τράπεζας Γης, αλλά με τον σωστό, σύγχρονο 

τρόπο που θα μπορέσει να προσελκύσει και ιδιωτικούς πόρους.  

Μια τέτοια Τράπεζα Γης, μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος θα 

μπορούν  να γίνονται πράξεις όπως:  

- αγορά συντελεστή δόμησης για οριστική τακτοποίηση 

αυθαιρέτων που τώρα προβλέπεται για 30 χρόνια,  

- αγορά συντελεστή δόμησης σε αντικειμενικά καθορισμένες 

ζώνες υποδοχής,  

- ανταλλαγές εκτάσεων για τον απεγκλωβισμό οικοδομικών 

συνεταιρισμών,  

- χρηματοδότηση της αποκατάστασης των προσόψεων όλων των 

διατηρητέων κτιρίων από τους πόρους της αγοράς συντελεστή 

των ίδιων των διατηρητέων.  
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Παράλληλα η Πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα χρηματοδότησης 

σε επενδυτές για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που θα 

πρέπει άμεσα να απεγκλωβιστούν στη βάση του νόμου 4280/2014 

και να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των απαραίτητων 

κανονιστικών πράξεων  αλλά και η εφαρμογή των διαδικασιών 

μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος.  

Μην υποτιμάτε το θέμα των οικοδομικών συνεταιρισμών και της 

ιδιωτικής πολεοδόμησης., Μπορούν να δημιουργήσουν 

«επενδυτικό σοκ» σε ολόκληρες περιοχές της χώρας.  

Και μπορούν να δώσουν ανάσες ζωής στην ξεχασμένη ύπαιθρο, 

ακόμη και να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας. 

 Το θεσμικό πλαίσιο, με έντονο πράσινο χρώμα και εξαιρετικές 

προβλέψεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου και βιώσιμης ανάπτυξης, 

υπάρχει ήδη. Πρέπει να εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο. 

Και μία ακόμη πρόταση ή Τέταρτον αν προτιμάτε: 

η συνεπένδυση και συγχρηματόδοτηση 

Ήδη η Κομισιόν, στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου 

προϋπολογισμού της Ένωσης 2021 – 2027 προτείνει τη 

δημιουργία νέων «πράσινων» πόρων σε κοινοτικό επίπεδο: το 

20% των δικαιωμάτων ρύπων να κατευθύνονται στον κοινοτικό 

προϋπολογισμό. 

Αλλά και να καθιερωθεί, ως επιπλέον ευρωπαϊκός πόρος για 

περιβαλλοντικά έργα, ένα «πράσινο τέλος» για κάθε χώρα, ανά 

κιλό πλαστικής συσκευασίας που θάβει.  

Τέτοιες έξυπνες κινήσεις πολλαπλού οφέλους θα έπρεπε να 

καθιερώσει και η χώρα μας.  

Αυτοί οι πόροι, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα κατευθυνθούν σε 

αυξανόμενη χρηματοδότηση πράσινων έργων υποδομής 

(περιβάλλον και ενέργεια) – και εδώ χρειάζεται η χώρα να έχει 

μεριμνήσει ήδη για συγχρηματοδότηση, ώστε να αξιοποιήσει 

αυτούς τους πόρους. 

Η δημιουργία ενός τέτοιου χρηματοδοτικού μηχανισμού 

«πράσινων έργων» αν έχει τη μορφή νομικού προσώπου (ή οι 

δράσεις αποτελούν ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή χρηματοδοτικό 
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μηχανισμό) θα μπορούσε να διασφαλίσει την συνεπένδυση σε 

αυτά τα έργα, για παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων ή άλλου σημαντικού διεθνούς επενδυτικού σχήματος. 

Όπως και σε πολλά από τα άλλα εργαλεία που προανέφερα, αν το 

μελετήσουμε και το προτείνουμε με το σωστό και τεκμηριωμένο 

τρόπο που χρειάζεται. 

Φίλες και φίλοι, 

Νομίζω ότι σας κούρασα αλλά δεν ήθελα να περιοριστώ στη 

διαχείριση της καθημερινότητας που όλοι βιώνουμε. 

Με τα τρέχοντα έργα και τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης που 

αντιμετωπίζουμε όλοι μας. 

Διότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τον χρόνο να σκεφθούμε το 

αύριο. 

Τα χαμένα και καταστροφικά χρόνια της κρίσης μας υποχρεώνουν 

να τρέξουμε. 

Και νομίζω ότι έχουμε γίνει πιο ώριμοι για να κάνουμε τις σωστές 

επιλογές. 

Αρκεί να επιλέξουμε και να εμπιστευτούμε, σε κάθε επίπεδο, 

ανθρώπους που μπορούν και ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, 

γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Αυτό έχουμε ανάγκη. 

Για να κερδίσουμε όλοι μαζί και η χώρα μας ακόμη περισσότερο. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


