Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην Ημερίδα με θέμα:«
Ενεργειακή Πολιτική και Καλές Πρακτικές Εφαρμογής στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση με Ορίζοντα το 2020»

Κυρίες και κύριοι

Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν τους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας για
την πρωτοβουλία που ανέλαβαν. σε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους.

Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί στις μέρες μας power game, στοιχείο που
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια και την ευημερία των σύγχρονων
κοινωνιών.

Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης σαν αυτή που διέρχεται η Πατρίδα
μας, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα μέτρα και οι πολιτικές που έχουν
να κάνουν με την ενέργεια.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Αυτοδιοίκηση καλείται να συμβάλλει με τις
πολιτικές και πρακτικές της στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται μέσα
από την εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής .

Μια εθνική ενεργειακή πολιτική που θα πρέπει από τη μια να διασφαλίζει την
ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας.

Κι από την άλλη, να δίνει ουσιαστικά κίνητρα για την εφαρμογή πολιτικών που
θέτουν ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενέργειας, τη στροφή στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου
μεταφορών, στην υιοθέτηση ενός νέου οικολογικού αστικού σχεδιασμού, στην
υλοποίηση τοπικών ενεργειακών πολιτικών.
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Ο Δήμος Αμαρουσίου, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς Δήμους, εδώ και
χρόνια έχει θέσει τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής ψηλά στην ατζέντα
του.

Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετούμε δύο στόχους
ταυτόχρονα.

Ο ένας στόχος είναι η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και η
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών .

Ο δεύτερος στόχος μας δεν είναι άλλος από την επίτευξη σημαντικού
οικονομικού οφέλους μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης
ενέργειας. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα διατεθούν για τη
χρηματοδότηση χρήσιμων και αναγκαίων έργων , χωρίς να χρειασθεί να
επιβαρυνθούν οι συμπολίτες μας.

Ο Δήμος μας αποδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει σε θέματα
περιβαλλοντικής

πολιτικής,

έχοντας

αναλάβει

πρωτοβουλίες

που

αποδεικνύουν τη δέσμευση της διοίκησης σε θέματα περιβάλλοντος και
ενέργειας.

Μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που έχουμε αναπτύξει, ο Δήμος
Αμαρουσίου στοχεύει να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά στην
ενεργειακή αποδοτικότητα.
•

Καταρχήν ως δέσμευση της δημοτικής αρχής για εφαρμογή αυτής
της στοχευμένης ενεργειακής πολιτικής

•

Με διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε επιλεγμένα κτίρια που
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. υψηλές καταναλώσεις, χρήση,
υψηλή επισκεψιμότητα, παλαιότητα κτλ) ώστε να προσδιοριστούν
τα τεχνικά μέτρα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

•
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•

Με χρονοδιάγραμμα επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας θέσπιση στόχων

•

Μέσα από τη συμμετοχή σε δίκτυα για ανταλλαγή εμπειριών και
μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της ενέργειας

•

Με την προώθηση μιας σειράς έργων και πρωτοβουλιών που
υπηρετούν

το

δικό

μας

σχέδιο

βιώσιμων

μεταφορών

και

μετακινήσεων μέσα στην πόλη, έργων όπως η κατασκευή δικτύου
ποδηλατοδρόμων που συνδέει κομβικά σημεία και γειτονιές του
Δήμου μας, σε συνδυασμό με δημιουργία σταθμών ενοικίασης
ποδηλάτων που προωθεί τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων
μεταφοράς αλλά και ενός πρωτοποριακού δικτύου δημοτικής
συγκοινωνίας.
•

Με την ανάπτυξη Συστήματος Park and ride, το οποίο θα είχε ήδη
εφαρμοσθεί στην πόλη μας αν η Πολιτεία δεν μας στερούσε, με την
κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, το κατάλληλο εργαλείο
αστυνόμευσης για την εφαρμογή του μέτρου .

•

Με δράσεις για την ευαισθητοποίηση των δημοτών και υπαλλήλων
με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων για την
Ενέργεια και την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» έχει θέσει ως στόχο
της πολιτικής του «την μείωση των εκπομπών CO2 του Δήμου κατά 20% από τα
επίπεδα του 2010 έως το 2020».

Αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά από τις δράσεις που έχει αναλάβει και
εμπράκτως καθημερινά αποδεικνύει τέτοιου είδους συμπεριφορά αφού :
o Εφαρμόζουμε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και είμαστε
πιστοποιημένοι με το ISO 14001,
o Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με φορείς όπως το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και έχουμε
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o υλοποιήσει προγράμματα όπως οι «Ενεργειακοί Πρεσβευτές» και οι
«Ενεργειακές γειτονιές», δράσεις που απευθυνόντουσαν στη νέα γενιά
και όπου μέσω «μορφής παιχνιδιού» προσπάθησε να εμφυσήσει τους
νέους σε ενέργειες εξοικονόμησης ενέργεια και στην αντιμετώπιση της
ενεργειακής

ένδειας

αλλάζοντας

τη

συμπεριφορά

τους

προς

περισσότερο περιβαλλοντικές κατευθύνσεις.
o Οργανώνουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης των συμπολιτών και των
μαθητών της πόλης μας,
o Συμμετέχουμε ενεργά στην εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, συνεργαζόμενοι με όλα τα εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο Μαρούσι έχουμε ξεκινήσει από το παρελθόν την εφαρμογή
ενός πολυσυλλεκτικού συστήματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, το οποίο καταφέρνει σήμερα να
παρέχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης μίας σειράς υλικών όπως : Υλικών
συσκευασίας,

Ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών

συσκευών

και

λαμπτήρων,

Μπαταριών οικιακού τύπου και πολλών άλλων υλικών.
Κάποιες άλλες σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση που αξίζει
να αναφερθούν είναι :

o Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

στο πλαίσιο του οποίου ο Δήμος

Αμαρουσίου έχει δεσμευτεί ότι

θα

προχωρήσει σε

δράσεις

εξοικονόμησης ενέργειας σε κάποια από τα Δημοτικά του κτήρια με τη
κατασκευή πράσινου δώματος, με την αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανικών
εγκαταστάσεων δηλαδή φωτισμός, και με τη προσθήκη θερμομόνωσης
και αλλαγή κουφωμάτων, θυρών και υαλοπινάκων.
o Η προσπάθεια του για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωσης
των εκπομπών των αερίων σε συνδυασμό με την αύξηση του αστικού
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o πράσινου, αποτυπώνεται σε έργα όπως EnerInTown και AIDA, των
οποίων στόχος είναι η ελαχιστοποίηση ακόμα και η μετατροπή
κατανάλωση σε δημοτικά κτήρια κάνοντάς τα κτήρια μηδενικής
κατανάλωσης, δεδομένου ότι τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας θεωρούνται κτίρια πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα
οποία η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που
απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων,
καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

•

Το έργο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΝΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» το οποίο
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτύου πεζόδρομων, διαπλατυσμένων
πεζοδρομιών και ποδηλατοδρόμων, σε συνδυασμό με αναπλάσεις πλατειών το
οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους οδούς και συνδέει χώρους ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος της πολεοδομικής ενότητας Κοκκινιάς (Π.Ε.10). Με αυτή τη
δράση γίνεται κατανοητό ότι ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως πυλώνα του το
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος ευρείας δικτύωσης για την
προώθηση και τη σωστή εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών σε
τοπικό επίπεδο, πρωταρχικοί στόχοι του έργου «CASCADE» που θα
παρουσιαστεί και στη συνέχεια.

•

Το έργο Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω
δημιουργίας διαδρομής πεζών-ποδηλάτων το οποίο αφορά τη δημιουργία μιας
διαδρομής πεζών και ποδηλάτων, η οποία θα συνδέει τον κατακερματισμένο
αστικό ιστό, αλλά θα λειτουργεί και ως πνεύμονας του Δήμου, αφού θα είναι
κατασκευασμένη με βιοκλιματικά στοιχεία με στόχο να επηρεάσει θετικά το
τοπικό μικροκλίμα και κατ' επέκταση την αίσθηση άνεσης των κατοίκων στην
πόλη.

•

Ο απώτερος στόχος είναι η διαδρομή αυτή να επεκταθεί σε ολόκληρο το δήμο,
επηρεάζοντας συνολικά το μικροκλίμα του. H αύξηση της χρήσης του
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•

ποδήλατου θα φέρει μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους της πόλης και κατά
συνέπεια θα υπάρξει μείωση της μόλυνσης του αέρα, η οποία δημιουργείται
λόγω καυσαερίων.

•

Επιπροσθέτως, Στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης τόσο σε επίπεδο
ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων) καθώς και
υποδομών φόρτισης τους από «καθαρές» μορφές ενέργειας, ο Δήμος
Αμαρουσίου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να συμβάλλει ουσιαστικά με τη
συμμετοχή στο έργο «EMOBILITY WORK» προκειμένου να επενδύσουν
μελλοντικά σε αυτά με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
δράσης προώθησης της ηλεκτροκίνησης σε τοπικό επίπεδο.

•

Το έργο Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου

Αμαρουσίου» έχει να κάνει με την εισαγωγή αυτοματοποιημένου Συστήματος
Διάθεσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike Sharing) στον Δήμο, το οποίο
φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα εναλλακτικό αποδοτικό και προσιτό σύστημα
δημόσιας μεταφοράς.
•

Προγραμματίζουμε , στο πλαίσιο εφαρμογής ενός νέου μοντέλου

οικολογικού αστικού σχεδιασμού , την αντικατάσταση του συνόλου του
αστικού εξοπλισμού της πόλης μας από νέα υλικά, φιλικά στο περιβάλλον.
•

Στο ίδιο πλαίσιο και στην προσπάθεια μας να κάνουμε πράξη το στόχο

μας για εξοικονόμηση ενέργειας, αντικαθιστούμε το σύνολο του δημοτικού
φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, σε
όλους τους δρόμους της πόλης.
Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι ο Δήμος συμμετέχει σε μια σημαντική
πρωτοβουλία «Ανακύκλωση στο Σπίτι-Recycling at home» στο πλαίσιο
ευαισθητοποίησης όλων μας σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον
πρακτικές

ανακύκλωσης

και

επανάχρησης

οικιακών

ανακυκλώσιμων

αποβλήτων προωθώντας μια συνολική προσπάθεια αποτελεσματικότερης
μείωσης αυτού που πολλοί αποκαλούν το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» του
σπιτιού μας.
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Κυρίες και κύριοι

Τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Αμαρουσίου που σας ανέφερα
παραπάνω δίνουν προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υιοθέτηση
ενός νέου μοντέλου ενεργειακής πολιτικής, που υπηρετεί έναν και μόνον
στόχο, να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των κατοίκων του προαστίου
μας.

Σας ευχαριστώ.
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