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Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας:

Οι επόμενες «επαναστάσεις» πρέπει να είναι «πράσινες»

1ο Συνέδριο «GREEN DEAL GREECE 2021» του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετείχε στο 1ο
Συνέδριο «GREEN DEAL GREECE 2021», που διοργάνωσε το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»,

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στον δημόσιο
διάλογο με ολοκληρωμένο τρόπο, τι είναι, τι σημαίνει, και πώς θα υλοποιηθεί η
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
του ΤΕΕ ως επίσημου τεχνικού σύμβουλου της Πολιτείας
Το 1ο Συνέδριο «GREEN DEAL GREECE» του ΤΕΕ, με τίτλο: «2021-2030, η
δεκαετία μιας πράσινης επανάστασης», τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετείχε στη θεματική
ενότητα «Πράσινα κτίρια και Αστικές Αναπλάσεις», στην οποία επίσης
έκαναν τοποθετήσεις ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος
Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Ανδρέας Ανδριόπουλος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Dimand, ο Φώτης
Γιόφτσιος Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ten Brinke
Hellas, ο Δημήτρης Ζωντανός Chief Planning, Design & Construction
Officer, Hellinikon Project.-LAMDA DEVELOPMENT, και ο Κωνσταντίνος
Καρατσώλης, Δικηγόρος



Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό για την πρωτοβουλία του συνεδρίου και
είπε χαρακτηριστικά ότι: Υπουργείο, Τεχνικό Επιμελητήριο και ΚΕΔΕ
πρέπει να κάνουμε το μεγάλο βήμα.
Μια και είμαστε στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
επιτρέψτε μου να πω ότι αν οι προηγούμενες επαναστάσεις ήταν
κόκκινες, από το αίμα των ανθρώπων που θυσιάστηκαν, οι επόμενες
επαναστάσεις πρέπει να είναι «πράσινες.
Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη μεγαλύτερή μας επανάσταση και είναι πολύ
σημαντικό ότι έχουμε στα χέρια μας εργαλεία και χρηματοδοτικές
ευκαιρίες όπως το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο
Ανάκαμψης και τη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Τώρα όμως είναι και η
μεγάλη μας ευκαιρία να αλλάξουμε νοοτροπία».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη των Δήμων να έχουν το
απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για να τρέξουν όλες αυτές οι αλλαγές που
χρειάζεται να γίνουν, και μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας να
μπορούν να εκπαιδεύονται οι μηχανικοί των Δήμων ώστε να μπορούν να
παρακολουθούν τις εξελίξεις για καινούργια, «πράσινα» και ολοκληρωμένα
έργα.
Ανέφερε δε ότι μόνο το 28% των μηχανικών στους Δήμους σήμερα είναι κάτω
των 45 ετών και ότι χρειάζεται νέο αίμα μηχανικών που σε συνεργασία με το
ΤΕΕ θα είναι πάντα ενήμεροι για τις νέες εξελίξεις.

«Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»

Για τις «πράσινες» Δημόσιες Συμβάσεις ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι πρέπει
οι Δήμοι να θέτουν κριτήρια για καθαρή ενέργεια στους διαγωνισμούς που
τρέχουν και αυτό θα είναι ένα δείγμα της αλλαγής νοοτροπίας που απαιτείται.
Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο σχεδιασμό νέων σχολείων, νηπιαγωγείων και
άλλων δημόσιων κτιρίων ως προς το ενεργειακό τους αποτύπωμα που θα
πρέπει να είναι ουδέτερο ή και παθητικό.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε χαρακτηριστικά: Το διακύβευμα και στην
Ελλάδα και πανευρωπαϊκά είναι οι ουδέτερες πόλεις και είμαστε σε πολύ καλή
συνεργασία με το Υπουργείο. Όμως για να φτάσουμε στις πόλεις πρέπει να
ξεκινήσουμε από τα κτίρια, να περάσουμε σε οικοδομικά τετράγωνα, να πάμε
στη γειτονιά με ουδέτερα ή και παθητικά κτίρια και μετά να ανοιχτούμε στις
πόλεις. Αυτό είναι ένα στοίχημα, θέλει δουλειά αλλά είμαστε παρόντες και θα
το κάνουμε.

Αναπλάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο

Για τις αναπλάσεις ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμανε ότι οι Δήμοι πλέον δεν
πρέπει να περιοριστούν στο να αλλάξουν πλακάκια ή να ρίξουν τσιμέντο αλλά
να λάβουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και πάνω



σε αυτά να επενδύσουν. Τόνισε δε ότι οι αναπλάσεις πρέπει να έχουν
επίκεντρο τον άνθρωπο και το ποδήλατο.

Ενέργεια και Πολιτική Προστασία
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμανε ότι οι πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν
πολλές περιοχές της Ελλάδας έδειξαν ότι πρέπει μπει ένα τέλος στον
παραλογισμό περιοχές να πνίγονται από νερά το χειμώνα και να μην μπορούν
να τα εκμεταλλευτούν. Αναφέρθηκε σε λεκάνες απορροής που θα μπορούν να
αξιοποιούν τα νερά αυτά για άρδευση αλλά και για ενέργεια ενώ μίλησε για τις
περιπτώσεις αντλιοταμίευσης, δηλαδή φυσικές μπαταρίες που θα βοηθήσουν
στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναφερόμενος στην ηλεκτροκίνηση, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε είναι το
επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει όμως το ι.χ. πρέπει να έχει λογική χρήση
στις πόλεις με παράλληλες ενέργειες για την τόνωση της χρήσης ποδηλάτου
και διευκόλυνση των πεζών.

Τέλος ο κ. Παπαστεργίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ποτάμια και την τύχη
που έχουν οι πόλεις της Ελλάδας που τα διαθέτουν. Χρειάζεται όμως
φροντίδα και αξιοποίηση τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και «να μην τους
γυρίζουμε την πλάτη αλλά να στρέψουμε τις πόλεις μας σε αυτά».
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