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Γ. Κεφαλογιάννης: Στις αρχές του φθινοπώρου
ίσως δούμε τις πρώτες πτήσεις υδροπλάνων
2021/07/02 12:25 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Για το «στοίχημα» να παραμείνουν σε σταθερή πορεία αναβάθμισης οι υπηρεσίες
στον κλάδο των μεταφορών έκανε λόγο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ.
Γιάννης Κεφαλογιάννης, από το βήμα του 4ου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών –
ITC 2021, που συνδιοργανώνουν οι ιστοσελίδες ypodomes.com και metaforespress.gr
, στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για την προσπάθεια που
καταβλήθηκε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας να εξασφαλιστεί πρώτον
, η αδιάκοπη ροή της παροχής των μεταφορικών υπηρεσιών υπό αντίξοες συνθήκες,
εξαιτίας της φύσης του κλάδου και δεύτερον, η απρόσκοπτη υλοποίηση του
προγράμματος των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο.
Αναφορικά με τα υδατοδρόμια, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι
«πρόκειται για ένα νέο μέσο μεταφοράς που μπορεί να λειτουργήσει απολύτως
συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα άλλα μέσα μεταφοράς που υπάρχουν ήδη»,
ενώ ανήγγειλε ότι στις αρχές του φθινοπώρου θα μπορούσαμε να δούμε τις
πρώτες πτήσεις.
*Η ομιλία του Υφυπουργού Μεταφορών από το 31:38
Σχετικά με τη βελτίωση του σχεδιασμού των αστικών συγκοινωνιών, ο κ.
Κεφαλογιάννης υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας πιέστηκαν πολύ.
Ωστόσο, σημείωσε ότι «μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν περισσότερα από 500
οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω των συμπράξεων με τα ΚΤΕΛ και του

Leasing και επιπλέον, έγιναν 609 προσλήψεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ».
Στο κομμάτι των εναλλακτικών καυσίμων ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η
συντονισμένη πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας υπέρ της ηλεκτροκίνησης έχει
αρχίσει να αποδίδει.
Χαρακτηριστικά τόνισε ότι, «από τα περίπου 3.400 χιλιάδες αμιγώς ηλεκτρικά που
υπάρχουν στο Μητρώο του υπουργείου, εκ των οποίων πάνω από 1.860, δηλ.
ποσοστό 55%, ταξινομήθηκε μετά τον Σεπτέμβριο του 2020».
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα καταρτιστεί θεσμικό πλαίσιο για την
προώθηση της υδρογονοκίνησης και τη χρήση σύγχρονων και ευέλικτων
εφαρμογών κινητικότητας, όπως ο διαμοιρασμός της διαδρομής (car sharing) και η
μεταφορά με οχήματα κατά παραγγελία (car on-demand).
Καταλήγοντας, ο υφυπουργός ανήγγειλε ότι «η ψηφιοποίηση θα επεκταθεί και
στις εμπορευματικές μεταφορές, μέσα από την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης», καθώς στόχος είναι οι παρεμβάσεις αυτές να φέρουν βελτίωση της
αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στο πεδίο και πάλι της ψηφιοποίησης, όπως είπε ο υφυπουργός, «μέχρι σήμερα έχουν
εκδοθεί 159.000 προσωρινά διπλώματα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η
πανδημία στη διαδικασία. Επίσης, η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων αντικατάστασης διπλωμάτων έχει επεκταθεί από τον Δεκέμβριο μέχρι
σήμερα και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις
7.000».

