ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ &
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στα χέρια της κυβέρνησης, λίστα µε κτίρια του ∆ηµοσίου, που χρίζουν ενεργειακής
αναβάθµισης
Την πρώτη λίστα µε κτίρια του ∆ηµοσίου, τα οποία έχουν τις προδιαγραφές για να ενταχθούν
στην κοινοτική οδηγία που αφορά στην ενεργειακή τους αναβάθµιση, απέστειλε στο ΥΠΕΚΑ
η αρµόδια Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, όπως επισηµάνθηκε στη διάρκεια του
Επιχειρηµατικού Φόρουµ: ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΩΡΑ ΤΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΩΡΙΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΕΡΓΑ, που διεξάχθηκε στις 27 και 28 Νοεµβρίου στο αµφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Στο φόρουµ, το οποίο υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη και του ΣΑΤΕ, έκανε ολοκληρωµένη
παρέµβαση ο κ. Α. Γερακάκης, µέλος ∆Σ του ΣΑΤΕ, θέτοντας µια σειρά ερωτηµάτων σε
θεσµικό και πρακτικό επίπεδο για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να λειτουργήσουν οι
συµβάσεις έργων ενεργειακής αναβάθµισης.
Πιο συγκεκριµένα ο κ. Γερακάκης, αναφέρθηκε στα δύο υποδείγµατα ΣΕΑ που έχει
αναρτήσει η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι δεν ορίζονται τα
κριτήρια ανάθεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές και πως προϋπολογίζεται η σχετική δαπάνη,
δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα υποδείγµατα διακηρύξεων και δεν καθορίζεται τι στοιχεία
παρέχονται από τον ΚτΕ µαζί µε τα τεύχη δηµοπράτησης, ενώ έθεσε θέµα αναθεώρησης του
υφιστάµενου ΚΕΝΑΚ.
Σε ότι αφορά την καταγραφή των κτιρίων του ∆ηµοσίου ο κ. Γερακάκης τόνισε, ότι τα
κτίρια της Περιφέρειας και των ∆ήµων δεν έχουν καταγραφεί και αξιοποιηθεί, ενώ θέλοντας
να τονίσει τους παραλογισµούς που πολλές φορές οι εργοληπτικές εταιρείες πρέπει να
αντιµετωπίσουν ανέφερε, ότι καλούνται να υλοποιήσουν ένα έργο µε µελέτη π.χ του 2005,
που αφορά σε έργο Περιφέρειας που προέβλεπε τη στέγαση 500 ατόµων και τώρα λόγω της
κινητικότητας στο ∆ηµόσιο Τοµέα 180 υπαλλήλους.
«Έχουµε αρκετό δρόµο να διανύσουµε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γερακάκης, τονίζοντας ότι
όποιο θεσµικό πλαίσιο και αν προκριθεί είναι αναγκαίο αυτό να οριστικοποιηθεί µέσα από
διαδικασίες που θα δοκιµαστούν από πιλοτικά έργα.
Από τη δική τους πλευρά στις τοποθετήσεις τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ανέδειξαν επίσης τα προβλήµατα που λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη προόδου στον
τοµέα αυτό, ο οποίος όµως µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό για την επανεκκίνηση της
ανάπτυξης µε πολλαπλά οφέλη στην πραγµατική οικονοµία (δηµιουργία θέσεων εργασίας,
αντικείµενο για χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις κ.α.).
Οι τοποθετήσεις
Ο κ. Γρηγόρης Γρηγοριάδης, από τη ∆ιεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόµησης
Ενέργειας, αναφέρθηκε στην υπουργική Απόφαση ∆6/13280/07.06.2011 (ΦΕΚ Β’ 1228) µε
την οποία έχει συσταθεί Μητρώο για την καταχώρηση των ΕΕΥ. Μάλιστα από τον
περασµένο Απρίλιο, το Μητρώο φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο www.escoregistry.gr,

στον οποίο από τις 25.09.2013 έχουν αναρτηθεί δύο υποδείγµατα Συµβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης.
Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για τη σύµβαση εγγυηµένης απόδοσης µε τα εξής
χαρακτηριστικά:
* Τη χρηµατοδότηση του έργου αναλαµβάνει ο Πελάτης
* Η κυριότητα του εξοπλισµού ανήκει εξ’ αρχής στον Πελάτη
* Η ΕΕΥ παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόµησης ενέργειας και οικονοµικού
οφέλους
* Η αµοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις
αποµειώνεται
* Η ΣΕΑ µπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόµενη διάρκεια σε περίπτωση επίτευξης του
συνολικού στόχου
Η δεύτερη σύµβαση είναι αυτή του διαµοιραζόµενου οφέλους µε τα εξής χαρακτηριστικά:
* Τη χρηµατοδότηση του έργου την αναλαµβάνει η ΕΕΥ
* Η κυριότητα του εξοπλισµού περιέχεται στον πελάτη µετά τη λήξη της ΣΕΑ
* Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόµησης ενέργειας και
οικονοµικού οφέλους
* Η αµοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις
αποµειώνεται.
Το υπουργείο Οικονοµικών
Εκρηκτικές και µπερδεµένες χαρακτήρισε τις παραµέτρους µέσα στις οποίες πρέπει να
λειτουργήσει η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, ο κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου,
Ειδικός Σύµβουλος της Γενικής Γραµµατείας. Στη διάρκεια της παρέµβασής του, τόνισε
στόχος της Γ.Γ η οποία ιδρύθηκε µόλις το 2012 είναι να αποτελέσει τον µοναδικό φορέα
καταγραφής του συνόλου της ∆ηµόσιας περιουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά κανείς δεν
γνωρίζει το ακριβές µέγεθός της αλλά και την αξία της. Ο κ. ∆ηµητρίου τόνισε ότι η Γ.Γ έχει
ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή του 95% της ∆ηµόσια Περιουσίας, δηλαδή 87.000
ακινήτων, εκ των οποίων τα 71.000 είναι ιδιοκτησίας του υπουργείου Οικονοµικών. Από την
µέχρι τώρα καταγραφή, καταρρίπτεται σύµφωνα µε τον κ. ∆ηµητρίου ο µύθος ότι το ∆ηµόσιο
έχει µεγάλα κτίρια και πολλά, καθώς από τα 87.000 ακίνητα, κτίρια είναι µόνο τα 15.000 και
αυτό που ερευνάται είναι πόσα από αυτά είναι πάνω από 500 τ.µ προκειµένου να µπορούν να
ενταχθούν στην οδηγία για ενεργειακή αναβάθµιση. Όπως είπε έως το τέλος ∆εκεµβρίου θα
έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή από την οποία θα προκύψουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα
κτίρια που έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για ενεργειακή αναβάθµιση.
Ωστόσο το βασικότερο πρόβληµα για την υλοποίηση των έργων είναι ότι δεν έχει ακόµη
ελεγχθεί η πιστότητα των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δοθεί στην Γ.Γ, καθώς σε
αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς, τόσο για το εµβαδόν του ακινήτου, τη
χρήση του ή ακόµη και την νοµική του κατάσταση και φυσικά την ενεργειακή του απόδοση.

Πάντως ο κ. ∆ηµητρίου αποκάλυψε ότι έχει σταλεί ήδη µία πρώτη λίστα στο ΥΠΕΚΑ µε 645
κτίρια για τα οποία προκύπτει µε σαφήνεια ότι εµπίπτουν στην οδηγία, ενώ αυτή την εποχή
µελετάται ένας νέος νόµος, ο οποίος θα διευκολύνει τη µίσθωση ακινήτων όπου πρωταρχικό
ρόλο θα παίζει η ενεργειακή απόδοση.
Η εµπειρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Την εµπειρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για έργα ενεργειακής αναβάθµισης µετέφερε στο
Φόρουµ ο κ. Στάθης Ραγκούσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (Πληροφόρηση,
Επιµόρφωση, Τοπική ανάπτυξη ΑΕ).
Όπως είπε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιµετωπίζει προβλήµατα οικονοµικής βιωσιµότητας µε
την πλειοψηφία των ∆ήµων να είναι στο «κόκκινο» και µε το ζόρι να εξασφαλίζουν τα
λειτουργικά τους έξοδα. Έτσι όποια κεφάλαια περισσεύουν θα διοχετευθούν σε κλασσικά
ανταποδοτικά έργα όπως τα δίκτυα. Ο κ. Ραγκούσης αναφέρθηκε στις αιτίες καθυστέρησης
της υλοποίησης έργων ενεργειακής αναβάθµισης των Ο.Τ.Α. Όπως είπε αυτές είναι οι:
Έλλειψη πόρων , τεχνογνωσίας, κουλτούρας του δύσκαµπτου θεσµικού πλαισίου αλλά και η
αδυναµία της τοπικής αυτοδιοίκησης να δηµοπρατήσει έργα. Επίσης υπάρχει έλλειψη
«κατάλληλων» χρηµατοδοτήσεων, δηλαδή µε ειδίκευση στην χρηµατοδότηση έργου και µε
γνώση των ιδιαιτεροτήτων των ∆ήµων. Όπως είπε χαρακτηριστικά «υπάρχουν αδιάθετα
κεφάλαια αλλά πολλές φορές οι τράπεζες δεν έχουν κατανοήσει που πάνε να επενδύσουν».
Επίσης ανασταλτικός παράγοντας, είναι και το µέγεθος των έργων στους ∆ήµους, όπου
πολλά από αυτά είναι µικρά και δεν συµφέρουν οικονοµικά τον ανάδοχο.
Ο κ. Ραγκούσης αναφερόµενος στις προϋποθέσεις για ωρίµανση και δηµοπράτηση έργων
τόνισε µεταξύ άλλων ότι πρέπει να εξασφαλιστούν πόροι για υπηρεσίες συµβούλου στους
ΟΤΑ, να αξιοποιηθεί το Πράσινο Ταµείο, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων Σ∆ΙΤ για έργα ΟΤΑ και να εξασφαλιστεί η αποπληρωµή των επενδύσεων. Τέλος
ο κ. Ραγκούσης επισήµανε την αναγκαιότητα προτυποποίησης των έργων µέσω της
υλοποίησης πιλοτικών έργων καθώς την οµαδοποίηση µικρών έργων ώστε να υπάρξει
µεγέθυνση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
Σε σηµαντικές λεπτοµέρειες πού αφορούν στη σηµασία της εξοικονόµησης ενέργειας από τον
κτιριακό τοµέα αναφέρθηκε ο κ. Ευάγγελος Κασσελάς, Γενικός Γραµµατέας
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε(Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ∆ηµοσίων Έργων).
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κτιριακός τοµέας ευθύνεται για πάνω από το 30% των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα λόγω κυρίως των ορυκτών καυσίµων για τη
θέρµανση ειδικά στις µεγάλες αστικές περιοχές.
Ο κ. Κασσελάς αναφέρθηκε στα βήµατα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του εθνικού
µας στόχου που αφορά στην υποχρέωση ανακαίνισης ετησίως του 3% των δηµοσίων κτιρίων.
Όπως είπε απαιτείται: ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο, ενεργοποίηση, της δηµόσιας αρχής –
συγκεκριµένης υπηρεσίας που θα ασχολείται κατ’ εξοχήν µε αυτό το αντικείµενο και
δηµοπράτηση των έργων που θα προκύψουν µε δηµόσιους διαγωνισµούς.
Στο θέµα της χρηµατοδότησης ο κ. Κασσελάς τόνισε ότι ο προϋπολογισµός δεν αφήνει
αισιοδοξία ότι κάποια έργα ενεργειακής αναβάθµισης θα µπορούσαν να ενταχθούν στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αλλά και τα προγράµµατα ΕΣΠΑ δεν µπορούν να
αποτελέσουν επιλογή, αφού το ζητούµενο δεν είναι απλώς η ένταξη αυτών των έργων σε ένα

χρηµατοδοτικό εργαλείο εις βάρος κάποιων άλλων έργων αλλά η δυνατότητα
χρηµατοδότησης όσο περισσότερων δηµοσίων έργων γίνεται µε στόχο την κινητοποίηση της
Εθνικής Οικονοµίας.
Έτσι, µένει το σύστηµα παραχώρησης µέσω του οποίου θα προκύψουν περισσότερα έργα, τα
οποία πρέπει να δηµοπρατηθούν σε µικρά µεγέθη (π.χ. των 2 εκατοµµυρίων ευρώ) ώστε η
ανάληψή τους να γίνεται από µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Το βασικότερο όµως όλων, υπογράµµισε ο κ. Κασσελάς, είναι «να γίνει αντιληπτό η
αναγκαιότητα επίσπευσης της υλοποίησης, του όλου προγράµµατος και η ενεργοποίηση της
Ειδικής Υπηρεσίας Κτιριακών Έργων, που εξάλλου ήταν και πρόταση του Γ.Γ ∆ηµοσίων
Έργων κ. Σιµόπουλου, από το καλοκαίρι, ώστε να υπάρξει και ενεργά η αρµόδια δηµόσια
αρχή που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια της διαδικασίας µε τρόπο θεσµικό και θα προχωρήσει
στον καθορισµό του πλαισίου ώστε να ξεκινήσει η δηµοπράτηση των έργων αυτών.» Στο
σηµείο αυτό ο Γ.Γ της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε υπερθεµάτισε τονίζοντας την ανάγκη όλο το εγχείρηµα να
τεθεί υπό µία σκέπη που δεν µπορεί να είναι άλλη από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων
Έργων όπως παλαιότερα λειτουργούσε το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων και έτσι η Ελλάδα
απέκτησε σοβαρές υποδοµές και δίκτυα.
Στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε παρέµβαση από τον κ. Αρη Παπαδόπουλο,
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας ΖΕΒ αλλά και παρουσίαση της συµβολής του
ΚΑΠΕ στην εξοικονόµηση µέσω της υλοποίησης πιλοτικών έργων. Και οι δύο
παρεµβάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.a-energy.gr.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ανάπλαση της Πανεπιστηµίου και επεκτάσεις Μέσων Σταθερής Τροχιάς µεταµορφώνουν
το κέντρο της Αθήνας και τη ζωή των πολιτών
Κατά τη διάρκεια εξάλλου του φόρουµ αναδείχθηκαν και τα επικείµενα νέα έργα στο κέντρο
της Αθήνας µε αιχµή την περίφηµη ανάπλαση της Πανεπιστηµίου, σε συνδυασµό µε τις υπό
κατασκευή και τις σχεδιαζόµενες επεκτάσεις των Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Όπως τόνισαν οι
συµµετέχοντες, τα συγκεκριµένα δηµόσια έργα, τα οποία βέβαια για να µπουν σε φάση
δηµοπράτησης και να ξεκινήσουν οι εργασίες, αναµένουν χρηµατοδότηση, κυρίως από
κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ, µπορούν να αποτελέσουν το σύµβολο µιας νέας εποχής και µιας
άλλης, πιο ασφαλής, άνετης και φιλικής καθηµερινότητας του πολίτη.
Σταθερές συγκοινωνίες – αστική ανάπλαση
Το αισιόδοξο στοιχείο ότι οι νέες γενιές δείχνουν πιο ευαισθητοποιηµένες όσον αφορά σε
θέµατα κλιµατικής αλλαγής και για αυτό χρησιµοποιούν πολύ περισσότερο τα ∆ηµόσια
Μέσα Μεταφοράς, κατέθεσε στην παρέµβασή του ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΣΤΑ.ΣΥ. Η δηµόσια συγκοινωνία πρέπει πλέον να
αντιµετωπιστεί ως µια σοβαρή και µοντέρνα υπόθεση, τόνισε ό κ. Παπαθανάσης, καθώς ο
ρόλος της είναι να προσφέρει ένα κοινωνικό και έργο µε χαµηλό κόµιστρο για τον πολίτη.
Είναι γνωστό εξάλλου ότι τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς σε παγκόσµιο επίπεδο είναι φιλικά,
άνετα και παρέχουν ασφάλεια στις µετακινήσεις ενώ ένα από κύρια πλεονεκτήµατά τους
είναι ο ακριβής χρόνος µεταφοράς. Το κύριο βάρος στον σχεδιασµό των νέων γραµµών και
των επεκτάσεων που σχεδιάζονται πρέπει να ρίχνεται στους σταθµούς µετεπιβίβασης καθώς

όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης πρέπει να είναι ασφαλής και προσβάσιµοι από άλλα Μέσα
Μεταφοράς και µε χώρους πάρκινγκ για τα ΙΧ αυτοκίνητα.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και µελλοντικά έργα
22 χρόνια µετά την ίδρυσή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ όραµα της εταιρείας είναι να συνεχίσει
την αναγνωρισµένη πορεία της και στο µέλλον, τόνισε ο κ. Παναγιώτης Παπαχλιµίντζος,
Γενικός ∆ιευθυντής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Όπως είπε ο κ. Παπαχλιµίντζος, το έργο
της εταιρείας είναι γνωστό και οικείο στους Έλληνες πολίτες καθώς αποτελεί κοµµάτι της
καθηµερινής τους ζωής. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ σχεδιάζει και ωριµάζει την επόµενη γενιά
έργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα οποία αναζητείται η πηγή χρηµατοδότησης.
Στην παρουσίαση των µελλοντικών έργο ΜΕΤΡΟ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και στις
σχεδιαζόµενες επεκτάσεις του τραµ αναφέρθηκε ο κ. Αντώνης Παπαµακάριος, ∆ιευθυντής
Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
Πιο συγκεκριµένα σε ότι αφορά την επέκταση του Μετρό στην πρωτεύουσα, ο κ.
Παπαµακάριος παρουσίασε κάποια χαρακτηριστικά της ΓΡΑΜΜΗΣ 4, το µήκος της οποίας,
µε συρµούς χωρίς οδηγό είναι 33 χλµ. και έχει 29 νέους σταθµούς, µε 5 σταθµούς
µετεπιβίβασης για µετεπιβιβάσεις στις Γραµµές 1, 2 και 3. Θα εξυπηρετεί 570.000 επιπλέον
επιβάτες ηµερησίως και αυτό µεταφράζεται σε 1.93 εκατοµµύρια λιγότερα
οχηµατοχιλιόµετρα ηµερησίως και 513 λιγότερους τόνους εκποµπών CO2 στην ατµόσφαιρα
ηµερησίως. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι €3,3 δις, µε τη Γενική Οριστική
Μελέτη του Έργου να τελεί υπό εκπόνηση. Ωστόσο δίδεται προτεραιότητα στη δηµοπράτηση
για την κατασκευή του Τµήµατος “A” της Γραµµής µε µήκος 8 χλµ. & 9 Σταθµούς, µε
κόστος €1 δις και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου τους 80 µήνες.
Σε ότι αφορά την επέκταση της Γραµµής 2 προς Ίλιον το µήκος της θα είναι 3,5 χλµ,, µε τρεις
νέους σταθµούς και προϋπολογισµό εκτέλεσης €350 εκ.
Ο κ. Παπαµακάριος τόνισε επίσης, ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έχει στα σχέδια της και την
υπογειοποίηση της Γραµµής στο Τµήµα µεταξύ των Σταθµών ΦΑΛΗΡΟ και ΠΕΙΡΑΙΑΣ, σε
µήκος 1.4 χλµ. και µε την προσθήκη 1 σταθµού, καταργώντας το εσωτερικό «εµπόδιο» της
πόλης που δηµιουργείται από την ισόπεδη γραµµή. Όπως είπε έχει εκπονηθεί η Γενική
Οριστική Μελέτη και η δηµοπράτηση θα προχωρήσει εάν βρεθεί χρηµατοδότηση.
Προϋπολογισµός €100 εκ. περίπου.
Σε ότι αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαµακάριος τόνισε ότι χρόνος έναρξης είναι
το 2017, θα έχει 13 σταθµούς και θα καλύπτει 9.6 χλµ Γραµµής µε 2 ανεξάρτητες σήραγγες
µονής τροχιάς και θα εξυπηρετούνται 250.000 επιβάτες ηµερησίως ή περίπου 75.000.000
επιβάτες ετησίως από τον πρώτο χρόνο της εµπορικής λειτουργίας. ∆ηλαδή θα επιτευχθεί
εξοικονόµηση χρόνου µετακίνησης (µε χρήση όλων των µεταφορικών µέσων) κατά
25.000.000 ώρες ετησίως, µείωση ατµοσφαιρικών εκποµπών κατά 115 ton. CO2 ηµερησίως.
Αναφερόµενος στις επεκτάσεις του Τράµ, ο κ. Παπαµακάριος παρουσίασε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της υπό κατασκευής επέκτασης της Α΄ φάσης προς Πειραιά, η οποία θα
παραδοθεί σε δύο χρόνια, θα έχει 12 νέους σταθµούς, ενώ θα ανακατασκευαστεί και ο
υφιστάµενος τερµατικός σταθµός στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.).
Υπό µελέτη βρίσκονται οι επεκτάσεις της Β΄ φάσης προς Πειραιά, όπου προβλέπεται η
σύνδεση κέντρου Πειραιά µε Χατζηκυριάκειο και Φρεαττύδα, η επέκταση Ελληνικού προς

Αργυρούπολη, µε σύνδεση για Μετεπιβίβαση στο Σταθµό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ του Μετρό.
Στις αρχές του 2014 προβλέπεται η δηµοπράτηση της επέκτασης του τραµ από το σταθµό του
Πειραιά προς Κερατσίνι µε 6 σταθµούς. Έχει διερευνηθεί η χάραξη του έργου, το οποίο
προβλέπεται υπογειοποιηµένο στο µεγαλύτερο τµήµα του ∆ήµου Κερατσινίου (περίπου 2,6
χλµ). Επίσης το 2014 δηµοπρατείται και η επέκταση του τραµ από το Σύνταγµα στην Πλ.
Αιγύπτου µε παράλληλη ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας.
Την οριστική µελέτη του έργου ανάπλασης της κέντρου της Αθήνας µε κύριο άξονα την οδό
Πανεπιστηµίου, παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής του ΕΜΠ,
βασικός συντελεστής στην εκπόνηση της µελέτης του έργου, η οποία χρηµατοδοτείται από το
Ίδρυµα Ωνάση.
Το έργο προβλέπει τον ανασχεδιασµό της λεωφόρου Αµαλίας, ολόκληρης της ζώνης
ανάµεσα στην Ακαδηµίας και τη Σταδίου, καθώς και της οδού Πατησίων µέχρι το
Αρχαιολογικό Μουσείο, µε κριτήριο την προτεραιότητα στον πεζό, την επέκταση του τραµ
και την περιβαλλοντική ποιότητα του δηµόσιου χώρου. Ένα έργο που απευθύνεται σε όλη
την πόλη και τους επιβάτες των Μέσων Σταθερής Τροχιάς που συναντώνται στην Οµόνοια,
το Σύνταγµα και το Μοναστηράκι.
Όπως είπε ο κ. Τουρνικιώτης το έργο έχει φθάσει στην τελευταία φάση της ωρίµανσής και η
δηµοπράτηση του βρίσκεται στα χέρια της πολιτείας.
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου προβλέπεται και η επέκταση της γραµµής του τραµ
µέχρι τα Άνω Πατήσια, η οποία θα διασυνδέσει τη γραµµή του ΗΣΑΠ και θα εξυπηρετήσει
πολύ πυκνοκατοικηµένες περιοχές όπως τα Πατήσια και η Κυψέλη.

