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Φίλες και φίλοι, 

Έχει διαπιστωθεί ότι η εμφάνιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής έχει 

σοβαρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες 

δημιουργώντας νέα δεδομένα στις διαδικασίες και το κόστος παραγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στη χώρα μας που περνά μια βαθιά οικονομική κρίση οι επιπτώσεις αυτές 

έχουν και μεγαλύτερη σημασία αλλά και με μεγαλύτερη ένταση εμφανίζονται 

αφού διευρύνεται το οικονομικό χάσμα και η αρνητική επίπτωση στο κόστος 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ως αυτοδιοίκηση πήραμε την πρωτοβουλία να αναδείξουμε το ζήτημα αυτό 

ευαισθητοποιώντας και ενεργοποιώντας όλους τους αυναρμόδιους φορείς 

(κεντρικό κράτος , επιστημονικούς, τοπικούς φορείς, αυτοδιοίκηση, 

επιχειρηματικούς , παραγωγικούς φορείς κ.α) για την ανάληψη δράσεων και 

πρωτοβουλιών που μπορούν να λειτουργήσουν ανασχετικά στις επιπτώσεις 

αυτές. 

Βασικοί τομείς που θέλουμε μέσα από το Συνέδριο αυτό να επικεντρώσουμε 

τη γνώση και την παραγωγή πολιτικής είναι οι τομείς της ενέργειας, της 

Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της Αγροτικής Παραγωγής, της 

διαχείρισης του νερού και εν γένει των φυσικών πόρων, η προστασία της 

δημόσιας υγείας, η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν κύρια από τις 

τουριστικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα. 

Εν γένει δε τομέων και δραστηριοτήτων που η Αυτοδιοίκηση τόσο θεσμικά 

αλλά και ως ο εγγύτερος θεσμός στον πολίτη διαδραματίζει ένα σημαντικό 

ρόλο συμβάλλοντας στις αναγκαίες συνθήκες μιας ισόρροπης λειτουργίας με 

διασφάλιση και όρων αειφορίας σε τοπικό επιπέδο, στο αστικό περιβάλλον, 

στην ελληνική ύπαιθρο σε κάθε γωνία της πατρίδας μας. 

Είναι γνωστό με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του 

παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών 

συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου 
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μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη 

μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε 

βάθος χρόνου δεκαετιών ή και περισσότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικές 

αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες 

δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης 

της ατμόσφαιρας και με επιβάρυνση μιας σειράς λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων. 

Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική, οικονομική 

και κοινωνική κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι επιστήμονες και οι 

κυβερνήσεις παγκοσμίως συμφωνούν: οι κλιματικές αλλαγές έχουν 

προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα 

είναι καταστροφικές. Για να τις σταματήσουμς πρέπει να αλλάξουμε 

τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε 

την ενέργεια και τις λειτουργίες του φυσικού μας περιβάλλοντος. 

Πρέπει να πετύχουμε μία πραγματική Ενεργειακή και παραγωγική 

Επανάσταση. 

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο σύνολο της οικονομίας και στο 

φυσικό περιβάλλον είναι πλέον επιστημονικά ακλόνητες. Απειλούν, δε, όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης ζωής αλλά και την επιβίωση όλων των ζωντανών 

οργανισμών στον πλανήτη. 

Η βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η υπερβολική χρήση ορυκτών 

πόρων, όπως είναι ο άνθρακας και ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο, η καύση των οποίων απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες CO2 στην 

ατμόσφαιρα. Με αυτό τον τρόπο η ‘κουβέρτα’ των αερίων του θερμοκηπίου 

που καλύπτει τη Γη συγκρατεί ολοένα και περισσότερη ενέργεια η οποία, με 

τη σειρά της, αυξάνει την μέση θερμοκρασία του πλανήτη, με ότι αυτό 

συνεπάγεται στην απορρύθμιση μιας δομημένης λειτουργίας. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση στον φυσικό κύκλο του CO2 τα τελευταία 150 χρόνια 

έχει υπάρξει καθοριστική. Η απερίσκεπτη καύση ορυκτών καυσίμων αλλά και 

οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες που συμβάλουν στην εκπομπή μεθανίου, σε 
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συνδυασμό με την αποψίλωση των δασών τα οποία απορροφούν τα αέρια του 

θερμοκηπίου, έχουν διαταράξει ανεπανόρθωτα τις ισορροπίες στον κύκλο του 

CO2, έχουν «βιάσει» τους κανόνες του κύκλου στη φύση και στις 

περιβαλλοντικές ισορροπίες. 

Η μεγάλη ποσότητα CO2 που πλέον συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα, έχει 

συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, ενώ η ταχύτητα με 

την οποία συντελείται αυτή η αύξηση είναι σημαντικά μεγαλύτερη από 

οποιαδήποτε φυσική διεργασία. Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία των φυσικών 

συστημάτων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Και συνέπεια αυτού η 

πρόκλιση ακραίων φαινομένων με οδυνηρές καταστροφές και συνέπειες. 

Είναι σαφές πως η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας δε σημαίνει 

απαραίτητα πιο ζεστό κλίμα για όλους, σε όλες τις περιοχές του κόσμου. 

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, μεταβάλει το κλιματικό σύστημα, 

συμβάλλοντας στην αύξηση εμφάνισης ακραίων και απρόβλεπτων καιρικών 

φαινομένων. Το αποτέλεσμα; Άλλες περιοχές θα είναι πιο ζεστές, άλλες πιο 

κρύες, ενώ ανάλογα θα επηρεαστούν και τα επίπεδα υγρασίας του πλανήτη –

άλλοτε δημιουργώντας συνθήκες ξηρασίας, άλλοτε υπερβολικά μεγάλες 

ποσότητες βρόχοπτωσης, ανισομερώς χρονικά και χωρικά κατανεμημένες. 

Ο πλούτος της Ελλάδας συνδέεται αναπόσπαστα με τις κλιματικές της 

συνθήκες. Το ζεστό ξηρό καλοκαιρινό κλίμα σε συνδυασμό με τα χιλιάδες 

χιλιόμετρα ακτογραμμών προσελκύουν εκατομμύρια από τουρίστες από όλο 

τον κόσμο. Τα ζεστά καλοκαίρια, σε συνδυασμό με τους ήπιους υγρούς 

χειμώνες, ευνοούν την ανάπτυξη της γεωργίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

οικονομίας. Σήμερα αυτός ο φυσικός πλούτος βρίσκεται κάτω από μεγάλη 

πίεση, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού και του εποχικού πληθυσμού της 

άναρχης ανάπτυξης. Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα προκαλέσει ακόμα 

μεγάλες πιέσεις στη χώρα μας. Μελέτη του ΟΗΕ δείχνει πως η Ελλάδα, όπως 

και ολόκληρη η Μεσόγειος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 18 «καυτά» σημεία 

του πλανήτη, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα 

εξαιτίας της εντεινόμενης αλλαγής του κλίματος. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ήδη υπάρχουσα δυσφορία των 

κατοίκων στις πόλεις πρόκειται να ενταθεί. Οι κάτοικοι πόλεων όπως η 

Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λαμία και η Λάρισα θα υπόκεινται μέχρι και σε 20 

περισσότερες ημέρες καύσωνα ετησίως. Παράλληλα, σε Λαμία, Λάρισα, Βόλο, 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα, η συνολική βροχόπτωση θα μειωθεί, αλλά αναμένεται 

να αυξηθούν κατά 10-20% οι ακραίες βροχοπτώσεις. Με άλλα λόγια φαίνεται 

πως αυξάνεται ο κίνδυνος τόσο για πλημμυρικά φαινόμενα όσο και για 

εξάπλωση πυρκαγιών στα λίγα περιαστικά δάση από τα οποία αναπνέουν οι 

πόλεις μας. Σημαντικά θα επηρεαστούν και οι τουριστικοί προορισμοί της 

χώρας μας. Από 5 ως και 15 περισσότερες θα είναι οι μέρες με καύσωνα στους 

τουριστικούς νομούς, ενώ θα αυξηθούν περαιτέρω και οι νύχτες όπου η 

θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 20oC, κυρίως στις νησιωτικές 

περιοχές, όπως η Ρόδος και η Κρήτη, δημιουργώντας δυσμενέστερες συνθήκες 

διαβίωσης και παραμονής των επισκεπτών στις περιοχές αυτές. 

Οι δέκα μεγαλύτεροι αγροτικοί νομοί της χώρας θα δεχθούν επίσης μεγάλη 

πίεση από την κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι μέρες 

καύσωνα και οι συνεχόμενες ημέρες χωρίς βροχή. Παράλληλα προβλέπεται να 

μειωθούν οι χειμερινές βροχοπτώσεις και συνεπώς να αυξηθεί κατά πολύ ο 

κίνδυνος πυρκαγιάς. Για παράδειγμα, στην Εύβοια αναμένονται περισσότερες 

από 25 επιπλέον ξηρές ημέρες σε σχέση με σήμερα. Στις Σέρρες και στη 

Λάρισα θα έχουμε 20 περισσότερες μέρες καύσωνα, ενώ στο Ηράκλειο και την 

Πέλλα οι βροχοπτώσεις το χειμώνα θα μειωθούν κατά 15%. Παρουσιάζεται 

επίσης αυξημένος κίνδυνος για ερημοποίηση νέων εκτάσεων και μείωση στη 

διαθεσιμότητα και επάρκεια του πόσιμου νερού αλλά και των αναγκαίων 

ποσοτήτων για τις αρδευόμενες εκτάσεις. 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να θέσει σε μεγάλη δοκιμασία και τους 

Εθνικούς Δρυμούς, καθώς προβλέπεται αύξηση των ημερών με υψηλό ρίσκο 

εμφάνισης πυρκαγιάς σε όλους τους Δρυμούς της χώρας. 

Τέλος, να σημειώσω ότι σε σχετική της έκθεση, η Τράπεζα της Ελλάδος 

επισημαίνει πως το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα μας 
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είναι εξαιρετικά υψηλό: στο δυσμενέστερο σενάριο, το συνολικό κόστος για 

την ελληνική οικονοµία ως το 2100 ανέρχεται στα 701 δις ευρώ, ποσό 

υπερδιπλάσιο του εθνικού μας χρέους. Οι συντάκτες της Έκθεσης 

σημειώνουν πως η υιοθέτηση πολιτικών που προστατεύουν το κλίμα είναι η 

οικονομικότερη επιλογή που διαθέτουμε. Εφόσον η Ελλάδα μειώσει δραστικά 

τις εκπομπές, στο πλαίσιο και της αντίστοιχης παγκόσµιας προσπάθειας, το 

συνολικό κόστος μειώνεται κατά €265 δις, στα €436 δις. 

Σε αυτές τις συνθήκες και για να μην επαληθευτούν οι δυσμενείς αυτές 

προβλέψεις των ειδικών επιστημόνων η χώρα μας πρέπει να λάβει μια σειρά 

από άμεσα και δραστικά μέτρα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Επιγραμματικά αναφέρω την ανάγκη για: 

• Άμεση έρευνα για την προσαρμογή του συνόλου των δραστηριοτήτων 

στον αστικό και τον αγροτικό χώρο στην κλιματική αλλαγή, όπου θα 

περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, οι προβλέψεις για το μέλλον και 

οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις. 

• Άμεση ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 

των υδάτινων πόρων και ορθολογικη αξιοποίηση του υδατικού 

δυναμικού για την ύδρευση των πόλεων και την άρδευση των 

καλλιεργειών. 

• Δραστηριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της 

Ερημοποίησης 

• Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πρόγραμματος προσαρμογής της 

χώρας στην κλιματική αλλαγή, με:  

o Ορίζοντα δεκαετίας και on going αξιολόγηση του  

o Δέσμευση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και το 

ΕΣΠΑ2014-2020 

o Υλοποίηση παρεμβάσεων σε όλους τους σχετιζόμενους τομείς, 

(δάση, νερό, υγεία, τουρισμό, γεωργία, αστικές περιοχές) με 

έμφαση στις περιοχές που εμφανίζουν υψηλή τρωτότητα. 
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Ως τομείς εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή αγγίζουν 

το σύνολο σχεδόν των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, της καθημερινότητας 

του πολίτη, της επαγγελματικής και κοινωνικής του δράσης.                                                                

Ακουμπά όλους τους τομείς:  

- Τη γεωργία και την κτηνοτροφία  

- Τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα  

- Το θαλάσσιο περιβάλλον και τις υδατοκαλλιέργειες  

- Την αλιεία 

- Τους υδάτινους πόρους 

- Τη προστασία των παράκτιων ζωνών  

- Τον Τουρισμό 

- Την παραγωγή και κατανάλωση  Ενέργειας, τον ενεργειακό σχεδιασμό  

- Τις υποδομές και τις μεταφορές  

- Την υγεία  

- Τη ρύπανση του αέρα  

- Τις εξορυκτικές δραστηριότητες 

- Την πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία 

- Το Αστικό περιβάλλον και τις υποδομές των πόλεων και των οικισμών 

- Τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αλλά και όλων των 

παραγόμενων αποβλήτων υγρών και στερεών. 

 

Για να πετύχουμε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σχεδίου προστασίας 

του περιβάλλοντος και αειφορίας πρέπει να εστιάσουμε: 

- Στη σύνδεση της Εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στη 

κλιματική αλλαγή με το υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών και τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

- στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των εφαρμοζόμενων από τους φορείς 

μέτρων, με βάση τις αρμοδιότητές τους, 

- στη διερεύνηση και διασφάλιση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των 

μέτρων από εθνικές και διεθνείς πηγές, 
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- στην κατάρτιση εξειδικευμένων σεναρίων της Ελληνικής οικονομίας και 

των πλέον τρωτών κλάδων της, με τις γεωγραφικές και χωρικές 

διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες 

- στην ενσωμάτωση των παραπάνω σε εξειδικευμένα σχέδια δράσης και 

οδικούς χάρτες για Περιφέρειες, Δήμους και κατά τομείς ενδιαφέροντος, 

στη διερεύνηση συγκεκριμένων μέτρων για την ενδυνάμωση της 

προσαρμοστικής ικανότητας φορέων και πολιτών, με κυρίαρχο και 

ουσιαστικό το ρόλο της αυτοδιοίκησης. 

 

Απαιτείται ο προσδιορισμός ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.  

Η αλλαγή αυτή του παραγωγικού μοντέλου είναι μια με πολλαπλές διαστάσεις 

και επιπτώσεις διαδικασία. Και αν αυτό έχει καταντήσει στερεότυπο και 

ακούγεται όλο και πιο συχνά τελευταία ως λύση στην οικονομική κρίση στη 

χώρα μας είναι ζήτημα που αγγίζει όλη την Ευρώπη. 

 

Γιατί πράγματι η Ευρώπη μέχρι σήμερα είναι πρωτοπόρος στα θέματα της 

κλιματικής αλλαγής και επειδή εύκολα χτυπάμε τη δική μας οικογένεια, την 

Ευρωπαϊκή , θέλω να πω ότι η Ευρώπη είναι μια διεθνής οντότητα που στα 

θέματα της κλιματικής αλλαγής συγκρινόμενη με όλες τις άλλες έξω απ’αυτήν  

εθνικές ή διεθνικές οντότητες, είναι πράγματι η πιο ευαίσθητη και πρωτοπόρος 

στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. 

 

Δυστυχώς, η ανθρωπότητα όπως γνωρίζετε όλοι με βάση την τελευταία 

έκθεση των Ηνωμένων Εθνών βαδίζει σαν να μην καταλαβαίνει τι της γίνεται. 

Ενώ όλοι γνωρίζουν πως πρέπει να έχουμε στο τέλος του αιώνα αύξηση της 

θερμοκρασίας το μέγιστο 2 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή βαδίζουμε προς 

τους 4 βαθμούς Κελσίου. Και οι δυο αυτοί βαθμοί, φαίνεται ότι θα είναι 

δυστυχώς πραγματικότητα στο τέλος του αιώνα αλλά πιθανότερο την πρώτη 

τριακονταετία, με ότι αυτό συνεπάγεται προς τα δυσμενέστερα σενάρια. 

 

Άρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανακρούσουμε πρύμνα γιατί όλοι μαζί 

κινδυνεύουμε. Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα ή σύνορα 
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μεταξύ Ηπείρων. Και η Ευρώπη εδώ πρέπει να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο, με 

αφετηρία και οδηγό τη Συμφωνία του Παρισιού μια παγκόσμια συμφωνία, που 

πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική για τους νέους στόχους μετά το Κιότο, για 

όλα τα κράτη της υφηλίου, και πιστή στην τήρηση της αλλά και σε 

συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις. Μια συμφωνία που δίνει ελπίδα και πρέπει 

γρήγορα να ενεργοποιηθεί καθώς μόλις στις 4 Νοεμβρίου του 2016 τέθηκε σε 

ισχύ. 

 

Παρότι η Ευρώπη παράγει μόλις το 11% των ρύπων, οι αναπτυσσόμενες 

χώρες το 60%. Άρα δεν φτάνει μόνο ο εαυτός μας να είναι καλός, πρέπει να 

αναπτύξουμε και μια διεθνή διπλωματία αν θέλετε και μια διπλωματία των 

πόλεων στο δικό μας επίπεδο προκειμένου να πείσουμε και τους υπόλοιπους 

σε παγκόσμιο επίπεδο ότι είναι προς το συμφέρον όλων και κυρίως των πιο 

αδύναμων χωρών, να μην υποστούν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής που δεν γνωρίζει σύνορα και διακρίσεις. 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας λέει ότι προκειμένου να αποφύγουμε την 

κλιματική μεταβολή και να οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού 

άνθρακα, θα χρειαστούμε μέχρι το 2050 -έχει σημασία ο αριθμός- περίπου 36 

τρισεκατομμύρια δολάρια. Με απλά λόγια, θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα 

να επενδύει περίπου 1 τρις το χρόνο σε τεχνολογίες και δράσεις χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου, υποκαθιστώντας συμβατικές και επιζήμιες στο 

περιβάλλον λειτουργίες και τεχνολογίες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη διεθνής οντότητα που έχει στον 

προϋπολογισμό της ξεκάθαρο ποσοστό της τάξης του 20%, περίπου 180 δις 

ευρώ, για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο για όλες τις οριζόντιες και 

κάθετες δράσεις για θέματα κλιματικής αλλαγής.  

 

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις αν δεν βελτιώσουμε την ποιότητα του 

τοπικού ατμοσφαιρικού αέρα, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε απώλειες 

κονδυλίων της τάξης των 17 δις ευρώ το χρόνο, από χαμένες ζωές ανθρώπων, 
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αν και βέβαια η ίδια η αξία της ζωής προφανώς δεν μετριέται. Η απώλεια της 

βιοποικιλότητας σε επίπεδο 28 κρατών-μελών κοστίζει κάθε χρόνο 450 δις και 

βεβαίως για λόγους ενεργειακής δημοκρατίας και για λόγους δικαιοσύνης για 

όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, πάντα να θυμόμαστε το 1,5 δις 

ανθρώπων που δεν έχουν ηλεκτρικό και τα 2,5 δις ανθρώπων που τρώνε σε 

μη υγιεινές συνθήκες παραγωγής του, το φαγητό τους, ή δεν έχουν πρόσβαση 

σε κατάλληλο πόσιμο νερό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να 

ποσοτικοποιήσει ακόμη και αυτό. Και δεν μπορείς να το αγνοήσεις, όταν 

προσμετράς το κόστος της κάθε δράσης σου για την προστασία από τις 

αρνητικές μεταβολές της κλιματικής αλλαγής που οδηγούν πέραν της 

οικονομικής επίπτωσης σε επίπτωση στην ποιότητα ζωής στην 

καθημερινότητα του πολίτη και δυστυχώς πολλές φορές στην ίδια την 

ανθρώπινη ζωή. Σ’ αυτό το επίπεδο της τοπικής κοινωνίας της πόλης και του 

χωριού, του κάθε οικισμού έρχεται ν’ αναδειχθεί ο σημαντικός και ουσιαστικός 

ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Διαρκής στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να παίξει έναν ενεργό ρόλο 

στην ανάπυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας, έτσι 

αναμφισβήτητα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και την 

κλιματική αλλαγή αποτελούν δομικά στοιχεία στη διαμόρφωση των τοπικών 

αναπτυξιακών πολιτικών, στον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων 

μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας που αφορούν την ενέργεια, το νερό, τα 

απόβλητα, το φυσικό περιβάλλον κτλ. 

 

Ένας ΟΤΑ μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς 

για την τοπική ανάπτυξη ενός τόπου λειτουργώντας ως ενεργειακός 

καταναλωτής, ως παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας, ως μηχανισμός 

διαμόρφωσης συμπεριφοράς με άμεση και έμμεση επίπτωση στο περιβάλλον 

και την κλιματική αλλαγή. 

 

Οι ΑΠΕ που ως χώρα και ως Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναπτύξουμε 

περαιτέρω συνιστούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας, με δυνατότητες ανάπτυξης 



 

 

11 

 

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό 

ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση τη εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο 

πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους 

εφοδιασμού. Παράλληλα, συντελούν και στην προστασία του περιβάλλοντος, 

καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας ευθύνεται κατά κύριο 

λόγο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 

στη διατάραξη της κλιματικής ισορροπίας του πλανήτη μας. 

 

Έχοντας υπόψη το μεγάλο βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ της τοπικής 

οικονομίας, της τοπικής απασχόλησης, της παροχής ενέργειας και της τοπικής 

ανάπτυξης είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί σαφώς ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ειδικά όσον αφορά την ενέργεια και τη συσχέτισή της με την 

κλιματική αλλαγή. 

 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός, πρώτον διότι η 

αυτοδιοίκηση σχεδιάζει και υλοποιεί το χωροταξικό σχεδίασμά σε τοπικό 

επίπεδο και δεύτερον διότι, θα πρέπει να εξασφαλίσει την υλοποίηση των 

έργων ανάπτυξης σύμφωνα με τα κριτήρια της προστασίας του περιβάλλοντος 

και του σεβασμού στους διεθνείς κανόνες και περιορισμούς που μπορούν να 

αναχαιτίσουν τη ραγδαία εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.  

 

Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα μεγάλο τελικό καταναλωτή 

ενέργειας και έτσι, το μέγεθος της κατανάλωσης ενέργειας είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί. Παράλληλα έχει 

μέσα από τη λειτουργία της ένα ρυθμιστικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο 

(χωροταξική οργάνωση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, 

ανακύκλωση, έργα ενίσχυσης πρασίνου κτλ.) 

 

Όμως, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση πρέπει να θεωρούνται μόνο ως ένδειξη του ενδιαφέροντος και 

της επιθυμίας της να υλοποιεί έργα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ή της 

ενεργού συμμετοχής της στον τομέα του περιβάλλοντος και της ανάσχεσης 
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και άρσης των επιπτώσεων από τη κλιματική αλλαγή. Και αυτό γιατί η τοπική 

αυτοδιοίκηση μπορεί να επιδείξει πρωτοβουλίες και δράσεις με ευρεία 

εφαρμογή, με στόχευση και με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα όπως είναι: 

 

- Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Σε συστήματα και τεχνικές εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης 

ενέργειας στα κτίρια (π.χ. εγκατάσταση και ορθολογική χρήση 

ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και 

συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης), συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση 

των ενεργειακών αναγκών (για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό), αλλά και στην 

αύξηση της απόδοσης των ΑΠΕ.  

 

- H ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ 

 

- H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) 

Η ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ αποτελεί μία από τους σημαντικότερους 

τρόπους της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ όσον αφορά την αειφορική 

λειτουργία των πόλεων σύμφωνα με την Local Agenda 21. 

Σήμερα στην Ελλάδα απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ένα μεγάλο μέρος των ΑΣΑ σε 

χωματερές ενώ μόνο ένα μικρό μέρος αυτών που έχουν άμεση εμπορική αξία 

(εφημερίδες, αλουμινένια κουτιά, κ.ά.) ανακυκλώνονται συστηματικά από 

τους Δήμους σε συνεργασία με τους θεσμοθετημένους φορείς ανακύκλωσης. 

 

- ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Η Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτες προϋποθέσεις, για ανάπτυξη και 

εφαρμογή των Φ/Β συστημάτων λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού 

ηλιακής ενέργειας. Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε 

απομακρυσμένες όσο και σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, κάνει ελκυστική τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα 

δημοτικά κτίρια, στα σχολικά κτίρια αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις των 

Δήμων. 
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Σήμερα υπάρχουν αρκετοί χρήστες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από έλλειψη ηλεκτρικού δικτύου, για τους οποίους τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρούνται η πλέον ενδεδειγμένη λύση. 

 

-  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Στην Ελλάδα η συνηθέστερη εφαρμογή γεωθερμίας αφορά στη θέρμανση 

θερμοκηπίων. Άλλες εφαρμογές είναι η τηλεθέρμανση στα κτίρια, ο 

συνδυασμός με αντλίες θερμότητας στα κτίρια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η 

ξήρανση αγροτικών προϊόντων, η αφαλάτωση νερού (θαλασσινού ή ακόμα και 

γεωθερμικού νερού) και άλλες. 

 

Εφαρμογές που μπορούν να υποβοηθήσουν σημαντικά παραγωγικές 

δραστηριότητες και ταυτόχρονα να υποκαταστήσουν ενεργειακές πηγές που 

ευθύνονται για την εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

- ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Για τα μικρά νησιά του ελλαδικού χώρου, που στην πλειοψηφία τους δεν είναι 

συνδεδεμένα στο εθνικό δίκτυο, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί μια βιώσιμη 

εναλλακτική λύση για την ηλεκτροδότησή τους. 

 

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Η Ενεργειακή Διαχείριση κτιρίων, είναι μια συστηματική, οργανωμένη και 

συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο 

διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων. 

 

Επιτυχή παραδείγματα αποτέλεσαν τα (2) προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και το 

πρόγραμμα για τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ που εφαρμόστηκαν κατά τη 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

 

Ολοκληρώνοντας την ειδική αυτή αναφορά θα ήθελα να επισημάνω ότι οι 

Δήμοι της ελλάδας έχουν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα 
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θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και συνεισφοράς στις πολιτικές και στους 

στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενδεικτικά αναφέρω:  

 

α) Τις δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημοτικά κτίρια  

β) Τη μέτρηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ενεργειας μέσω 

έξυπνων εφαρμογών με προτεραιότητα στους ΟΤΑ, στις 

εγκαταστάσεις τους και τη λειτουργία του (κτίρια, αντλιοστάσια, 

μονάδες βιολογικών καθαρισμών, κολυμβητήρια και αθλητικά 

κέντρα)  

γ) Τη μείωση της Ενεργειακής κατανάλωσης άλλων δημοτικών 

εγκαταστάσεων με παράλληλη εξοικονόμησης πόρων μέσω  

 Της σωστής συντήρησης του δικτύου  

 Της έξυπνης διαχείρισης στα κτίρια  

 Της χρήσης λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης στον 

οδοφωτισμό  

 Των φωτιστικών με αισθητήρες κίνησης σε δημόσιους 

χώρους  

δ)  Την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας 

μέσω της εφαρμογής των τοπικών σχεδίων Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης των ΑΣΑ. 

ε) Τα έργα ορθολογικής διαχείρισης του πόσιμου ύδατος, τα 

φράγματα, τις υδατοδεξαμενές, τα έργα μείωσης διαρροής στα 

δίκτυα  

στ) Την επανάχρηση των προϊόντων επεξεργασίας από τις μονάδες 

βιολογικών καθαρισμών και πολλές άλλες πρωτοβουλίες με 

θετικό πρόσημο για το περιβάλλον. 

 

Δράσεις με έντονο το στοιχείο της συμβολής των ΟΤΑ στη Περιβαλλοντική 

προστασία, μείωση των επιπτώσεων και της επιβράδυνσης της κλιματικής 

αλλαγής αλλά και σε μία δυναμική τοπική ανάπτυξη που είναι το ζητούμενο 

σήμερα με έμφαση και στην απασχόληση μέσα από επενδυτικά προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, σε όλες τις λειτουργίες και 
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τις εγκαταστάσεις των Δήμων, μέσα από δράσεις για την προστασία και την 

ενίσχυση του αστικού πρασίνου, το βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων, την 

ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την 

ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών και πολλές ακόμα δράσεις που είναι 

δύσκολο στο χρόνο αυτό να απαριθμήσω. 

 

Η Αυτοδιοίκηση και εδώ είναι μπροστά και εδώ μπορεί ν’ αποτελέσει το 

καταλυτικό παράγοντα για να διαφυλάξουμε την κλιματική ισορροπία, να 

σώσουμε τον πλανήτη μας, να εμπνεύσουμε και να προστατεύσουμε τους 

δημότες μας γιατί η προσπάθεια αυτή χρειάζεται τον ενεργό και 

συνειδητοποιημένο πολίτη για να διασφαλίσουμε πραγματικούς όρους 

αειφορίας για το μέλλον του τόπου μας. 

 

Σας ευχαριστώ 

 

 

 

 

 

 

 


