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Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσου παίρνουν
μέρος στο Συνέδριο αυτό και ιδιαίτερα να ευχηθώ στους φιλοξενούμενους στη χώρα μας
μια ευχάριστη και αποδοτική παραμονή στην Ελλάδα.

Το θέμα του Συνεδρίου "Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη" είναι ιδιαίτερα
επίκαιρο. Ελπίζω ότι η πρωτοβουλία της 12ης και της 17ης Γενικής Διεύθυνσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβουν, την πραγματοποίηση του συνεδρίου από κοινού με
το ΚΑΠΕ και το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αλλά και η
εντυπωσιακή συμμετοχή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλλει θετικά στην
παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων πτυχών του θέματος και ιδιαίτερα στην εξαγωγή
συμπερασμάτων χρήσιμων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ενεργειακός τομέας όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα πλαίσια του διευρυμένου
ρόλου που καλείται αυτή σήμερα να παίζξει, έχει πρωταρχική θέση.

Οι ενεργειακές ανάγκες των πόλεων της Κοινότητας απαιτούν για την κάλυψή τους το
80% της συνολικά καταναλούμενης ενέργειας. Η ενέργεια επίσης συνδέεται άμεσα ή
έμμεσα και με άλλα, χαρακτηριστικά προβλήματα των πόλεων, όπως το κυκλοφοριακό,
την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ποιότητα της κατοικίας, την ανεργία και την εμφάνιση της
"νέας φτώχειας".

Στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο, οι διαφαινόμενοι, για το άμεσο μέλλον στόχοι και
προτεραιότητες των ενεργειακών πολιτικών, που αφορούν τη διαφοροποίηση των
χρησιμοποιούμενων

ενεργειακών

πηγών,

την

απασχόληση,

και

το

περιβάλλον,

προϋποθέτουν για την επίτευξή τους την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων και άλλων τοπικών
πηγών ενέργειας, η χρήση νέων ενεργειακών τεχνολογιών και η εξοικονόμηση ενέργειας
είναι οι άξονες που καθορίζουν το σχεδίασμά και την εφαρμογή ενεργειακής πολιτικής από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για να πετύχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην άσκηση τοπικής ενεργειακής πολιτικής πρέπει
να εξασφαλιστούν δύο βασικές προϋποθέσεις.

Η πρώτη αφορά την κάθετη συνοχή και συμπληρωματικότητα των ενεργειακών πολιτικών,
από το τοπικό έως το εθνικό επίπεδο. Ο Ενεργειακός Προγραμματισμός σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πρέπει να εφαρμόζεται μ' ένα τρόπο, ο οποίος αφενός
μεν να επιτρέπει και να προωθεί την αυτόνομη λειτουργία των τριών επιπέδων διοίκησης,
αφετέρου δε να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ των επιμέρους
δράσεων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά τη στήριξη που απαιτείται να προσφέρουν και η κεντρική
κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
ασκήσει αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική. Η στήριξη αυτή έχει δύο σκέλη : το θεσμικό
και το χρηματοδοτικό. Ως προς το πρώτο, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και η απλοποίηση των διαδικασιών θα διευκολύνουν στην ανάληψη και
υλοποίηση πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τομέα. Ως προς το δεύτερο, η ροή επαρκών
πόρων θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, τη διάχυση της
σύγχρονης τεχνογνωσίας και την ευρεία εφαρμογή ενεργειακών προγραμμάτων τοπικής
εμβέλειας.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις η Ελληνική Κυβέρνηση δίνει άμεση προτεραιότητα και στο
σχεδίασμά μιας αποτελεσματικής εθνικής ενεργειακής πολιτικής με μετατόπιση έμφασης
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον ρόλο που καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να

παίξει στα πλαίσια της πολιτικής αυτής.

Θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό και να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που
σηματοδοτούν αυτές μας τις προσπάθειες.

Πρώτον : Το Λειτουργικό Πρόγραμμα Ενέργειας του Ελληνικού Β' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης εξασφαλίζει για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δράσεις
συνολικού προϋπολογισμού 191 εκατομμυρίων ECU και για την Εξοικονόμηση Ενέργειας
375 εκατ. ECU. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα ποσά αυτά είναι υπερδεκαπλάσια των
αντίστοιχων κονδυλίων που προβλέπονταν από το προηγούμενο ΚΠΣ.

Δεύτερον : Το νομοσχέδιο για τις "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" που πρόκειται να
ψηφιστεί σύντομα από την Ελληνική Βουλή, μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα και στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παράγουν ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, καταργώντας το μονοπώλιο της ΔΕΗ στο συγκεκριμένο αυτό τομέα.

Τ ρίτον : Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για τη θέσπιση αιρετής δευτεροβάθμιας διοίκησης
σε επίπεδο Νομαρχιών προβλέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον
ενεργειακό τομέα στο νομαρχιακό επίπεδο διοίκησης.

Τέταρτον : Ο νέος, αναβαθμισμένος ρόλος που καλείται να παίξει το Εθνικό Συμβούλιο
Ενέργειας, και ο οποίος θεσμοθετείται σύντομα με ειδικό νόμο, αποτελεί αναγκαία συνθήκη
για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Πέμπτον : Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, επιδιώξαμε και πετύχαμε την
αποδοχή Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Συμβούλιο με θέμα την
"Ενέργεια και Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή" στα πλαίσια της οποίας, μεταξύ άλλων,
διατυπώνονται προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου των διοικήσεων των λιγότερο
ανεπτυγμένων περιφερειών. Στην Ανακοίνωση, προτείνεται να διασφαλιστεί ότι η
δυνατότητα συμβολής της ενέργειας, στην ανάπτυξη και την κοινωνικο-οικονομική συνοχή,
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση και των άλλων Κοινοτικών πολιτικών.
Στην ίδια Ανακοίνωση συνιστάται στα Κράτη Μέλη να ενισχύσουν τους περιφερειακούς και
τοπικούς ενεργειακούς οργανισμούς και να προχωρήσουν στην άρση των εμποδίων για την
εκμετάλλευση των τοπικών ενεργειακών πόρων.

Οσον αφορά τώρα ατην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να τονίσω τις σημαντικές
προσπάθειες που καταβάλλονται υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της
ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πρόσφατη
Διακήρυξη της Μαδρίτης (18 Μαρτίου 1994) για "Ενα Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας στην Ευρώπη" είναι ένα σημαντικό δείγμα αυτών των προσπαθειών.

Προγράμματα όπως το THERMIE, το SAVE, το ALTENER, το REGEN, το Πρόγραμμα
Ενεργειακού Σχεδιασμού, και τα προγράμματα έρευνας έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ολα όμως αυτά τα θετικά στοιχεία δεν πρέπει να μας κρύβουν το γεγονός ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις μιας
ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής έχει να διανύσει ένα δύσκολο
δρόμο. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν
σημαντικές

ελλείψεις

σε στελέχη με ειδικές γνώσεις

στα ενεργειακά θέματα,

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και περιορισμούς σε θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, και ίσως
το πιο σημαντικό, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις διαστάσεις των νέων δυνατοτήτων τους.

Γι' αυτό και είναι σκόπιμο, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου να εξεταστούν όλες οι πτυχές
που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα και να εξαχθούν
συμπεράσματα χρήσιμα για όλους.

Εμείς, ως Ελληνική Κυβέρνηση, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας στον ενεργειακό τομέα προς την κατεύθυνση της περιφερειακής και
τοπικής ανάπτυξης, και της προστασίας του περιβάλλοντος, και θα στηρίξουμε τις
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
την κατεύθυνση αυτή.

Εύχομαι, το Συνέδριο να σημειώσει επιτυχία και τα συμπεράσματα του να βρουν την
μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση.

Σας ευχαριστώ.

