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Για τα προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων που «τρέχει» το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, τους στόχους για την κατεδάφιση αυθαιρέτων αλλά και την προώθηση των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης. 

Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, ανέφερε πως η διαδικασία για τη µερική ιδιωτικοποίηση του 
∆Ε∆∆ΗΕ θα ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο, ενώ αναφερόµενος στη ∆ΕΠΑ σηµείωσε πως υπάρχει 
η ∆ΕΠΑ Εµπορίας και Υποδοµών που ιδιωτικοποιούνται 100%. 

«Έχουµε ισχυρό ενδιαφέρον και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Στις υποδοµές ο στόχος 
είναι µέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουµε πλειοδότη. Η εµπορία καθυστερεί γιατί ξεκίνησε 
µε 2 µήνες καθυστέρηση», σηµείωσε. 

Σχετικά µε την περαιτέρω αποκρατικοποίηση Α∆ΜΗΕ είπε πως «θα δούµε πότε θα γίνει αυτό 
γιατί πρέπει να συνεννοηθούµε µε την κινεζική πλευρά λόγω κορωνοϊού». 

Και πρόσθεσε: «Έχουµε τα ΕΛΠΕ όπου υπάρχει καθυστέρηση γιατί ανετράπησαν όλα στην 
αγορά αυτή λόγω κορωνοιού. Στη ΛΑΡΚΟ έχουµε µια διαιτησία σε εκκρεµότητα. Ελπίζω να 
δούµε αποτέλεσµα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου προκειµένου να βρεθεί επενδυτής από τον 
ιδιωτικό τοµέα. Θα προχωρήσουµε παρά τις αντιδράσεις γιατί πετιόνταν πολλά λεφτά. Ενώ 
είναι µια εταιρεία που είναι άγρια ρυπογόνα. παραδόξως δεν ακούω καµία αντίδραση για τη 
ρύπανση στον Ευβοϊκό». 

Τέλος αναφέρθηκε και στην ιδιωτικοποίηση της λεκάνης της Καβάλας. 

Για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ο υπουργός Περιβάλλοντος µε αφορµή τις ενέργειες που 
έγιναν στη Μάνδρα ξεκαθάρισε ότι «θα προχωρήσουµε µε τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ελάδα. 
Συνολικά υπάρχουν 1.108 αυθαίρετα προς κατεδάφιση τους επόµενους µήνες. Έχω ζητήσει 
να µην υπάρξουν καθυστερήσεις από τους περιφερειάρχες και δεν θα υπάρξουν». 

Ειδικά για το Μάτι είπε ότι «δεν πάµε να το ισοπεδώσουµε αλλα προβλέπονται από το ειδικό 
πολεοδοµικό σχέδιο 141 κατεδαφίσεις κτιρίων και να γκρεµίσουµε 430 µάντρες. Θα το 
προχωρήσουµε για να υπάρχουν δίοδοι στην παραλία και για να µην έχουµε πληµµυρικά 
φαινόµενα». 



Όσον αφορά τη ∆ΕΗ ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «µε τά τα µέτρα που πήραµε περσι το 
καλοκαίρι έχει ξεφύγει από το φάσµα της χρεοκοπίας, έχει αναβαθµιστεί η χρηµατοπιστιωτική 
ικανότητα και έχει τριπλασιαστεί η τιµή της µετοχής της». 

«Έχουµε µπροστά το πρότζεκτ της απολιγνιτοποίησης και της εθελούσιας εξόδου, τις νέες 
δοµές που υλοποιούνται σταδιακά για µεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα και έχουµε µερική 
ιδιωτικοποίηση του ∆Ε∆∆ΗΕ µε τη διαδικασία θα ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο» πρόσθεσε ο υπ. 
Περιβάλλοντος. 

Μιλώντας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης σηµείωσε ότι «έχουµε στόχο 
ενώ καλύπτουν 18% να καλύπτουν 35% το 2030 και στην ηλεκτροπαραγωγή να καλύπτουν 
το 65%» εξηγώντας ότι «προχωρούµε σε συνεννόηση µε τις τοπικές κοινωνίες, µε 
αντισταθµιστικά οφέλη». 

«∆εν πρέπει να ξεφύγουµε από το θέµα της αρχής ότι οι ΑΠΕ είναι πράσινη ενέργεια και είναι 
δική µας γιατί τα ρυπογόνα τα πληρώνουµε» πρόσθεσε εξαγγέλοντας ότι «θα φέρουµε νόµο 
που έχει προβλέψεις αφενός για το υδρογόνο και αφετέρου για τα οφσορ αιολικά πάρκα που 
είναι τοποθετηµένα στη θάλασσα, το δεύτερο εξάµηνο της χρονιάς θα κατατεθεί». 

Με αφορµή, τέλος, τις δηλώσεις Τσαβούσογλου για διάλογο µε την Ελλάδα ο κ. Χατζηδάκης 
είπε ότι «αν η Τουρκία θέλει διάλογο µε βάση τις αρχές της συµφωνίας που υπέγραψε η 
Ελλάδα µε την Ιταλία για οριοθέτηση ΑΟΖ, ιδού. Ας κάτσουµε να συζητήσουµε. Αν δεν το 
κάνει θα δείξει την ανααξιοπιστία της». 
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ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/hatzidakis-pos-trehoyn-oi-epta-idiotikopoiiseis-toy-ypoyrgeioy-
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