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Η σηµερινή ηµερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής σε 

συνεργασία τον ∆ήµο Αµαρουσίου και µε το Κέντρο Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι αναδεικνύει τον 

ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίλυση ενός 

περιβαλλοντικού προβλήµατος µε παγκόσµιες διαστάσεις.  

 

Σήµερα εγκαινιάζουµε τον ρόλο της Περιφέρειας Αττικής ως 

Εδαφικός Συντονιστής του Συµφώνου των ∆ηµάρχων. 

 

Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων είναι µια φιλόδοξη πρωτοβουλία που 

εµπλέκει ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά 

της κλιµατικής αλλαγής. Συµµετέχουν τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, οι οποίες δεσµεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την 

ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στις περιοχές τους.  
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Το 80% της ενέργειας που καταναλώνεται στον πλανήτη σήμερα 
και προκαλεί εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνει χώρα 
στις πόλεις. 

 

Εκεί είναι που χρειάζεται δράση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να 
παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
στην καθοδήγηση για τη μετάβαση σε ένα πιο ενεργειακά βιώσιμο 
μέλλον. Η δράση σε τοπικό επίπεδο μπορεί να έχει άμεση 
επίπτωση στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 

 

Ξέρετε, πολλές φορές ακούµε όλους αυτούς τους στόχους, που 

θέτει και εξαγγέλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάθος χρόνου και δεν 

είναι πάντα εύκολα προσδιορίσιµο ποιός, πότε και σε ποιό βαθµό 

καλείται να τους υλοποιήσει. 

 

Έτσι, και στη στοχοθεσία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για µία 

έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, 

αναφέρονται οι γενικές στρατηγικές προτεραιότητες. Ανάµεσα 

στους 5 στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 είναι 

στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής και ενέργειας ο λεγόµενος 

στόχος 20-20-20.  

 

Τι είναι όµως αυτό το 20-20-20; Πρώτον η µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου κατά 20%, δεύτερον η εξασφάλιση του 

20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τρίτον η αύξηση 

κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.  

 

Το ερώτηµα που προκύπτει σε αυτό το σηµείο είναι όµως, το εξής: 

Πως µπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθµού, 
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να συµβάλλει σε έναν τέτοιο περιβαλλοντικό στόχο, που 

καλούµαστε να επιτύχουµε σε εθνικό επίπεδο; 

 

Και εδώ έρχεται να απαντήσει το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων», η 

µετατροπή της πολιτικής δέσµευσης σε συγκεκριµένα έργα και 

µέτρα στο τοπικό επίπεδο.  

 

Το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» είναι όµως και κάτι παραπάνω: 

είναι το πάντρεµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ο ∆ήµος, 

της αναπτυξιακής µορφής αυτοδιοίκησης, που είναι ο θεσµός της 

Περιφέρειας και των τοπικών ή εθνικών επιστηµονικών φορέων.  

 

∆ιότι, µπορεί ο ∆ήµος σε στενούς γεωγραφικούς προσδιορισµούς 

να εκπροσωπεί το τοπικό συµφέρον, η Περιφέρεια όµως είναι ένας 

αναπτυξιακός µοχλός που µπορεί να υποστηρίξει και να 

προωθήσει την πρωτοβουλία του Συµφώνου.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων ως 

εδαφικός Συντονιστής έχοντας τον εξής διπλό στόχο: αφ’ ενός τη 

διάδοση του µηνύµατος και την προώθηση του Συµφώνου, έτσι 

ώστε να ενηµερωθούν οι ∆ήµοι της Περιφέρειας µας και να 

παροτρυνθούν να συµµετάσχουν. Αφετέρου, τη στρατηγική 

καθοδήγηση και το συντονισµό των ∆ήµων που υπογράφουν το 

Σύµφωνο. 

 

Μέχρι σήµερα συµµετέχουν στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 5.939 

ευρωπαϊκοί ∆ήµοι. Από την Ελλάδα συµµετέχουν 88 ∆ήµοι, εκ των 

οποίων οι 18 ∆ήµοι είναι στην Αττική. Οι 14 από τους ∆ήµους της 

Αττικής έχουν ήδη υποβάλλει Σχέδια ∆ράσης για τη Βιώσιµη 
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Ενέργεια και µάλιστα έχουν εγκριθεί τα Σχέδια ∆ράσης του 

Αµαρουσίου, του Αιγάλεω, του Ιλίου και των Αγίων Αναργύρων-

Καµατερού. 

 

Η παροχή στήριξης και καθοδήγησης από µέρους µας στους 

συµµετέχοντες ∆ήµους είναι απαραίτητη τόσο κατά την αρχική 

φάση υπογραφής του Συµφώνου, που προβλέπει την οργάνωση 

των κατάλληλων διοικητικών δοµών, τη βασική απογραφή 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη Σχεδίου 

∆ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια, όσο και κατά τη φάση 

εφαρµογής και παρακολούθησης του Σχεδίου ∆ράσης.  

 
Οι ευρωπαϊκές δομές όπως είναι το Γραφείο του Συμφώνου των 
Δημάρχων και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο δε μπορούν να 
βοηθήσουν ξεχωριστά κάθε ένα Δήμο στην Ευρώπη. Για το λόγο 
αυτό, ένας ειδικός ρόλος στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έχει 
ανατεθεί σε δημόσιους φορείς και τα δίκτυα πόλεων που είναι σε 
θέση να βοηθήσουν τους Δήμους στην επίτευξη των στόχων τους. 

 

Με τη συµµετοχή µας σκοπεύουµε να παίξουµε έναν 

αποφασιστικό ρόλο στην προσέγγιση των δηµοτικών αρχών στην 

Περιφέρεια µας, και να παράσχουµε στους συµµετέχοντες δήµους 

την απαραίτητη τεχνική, οικονοµική, διαχειριστική και πολιτική 

υποστήριξη για την εκπλήρωση των δεσµεύσεών τους. Θα 

δώσουµε τη στρατηγική καθοδήγηση, όπως ακριβώς προβλέπει το 

όραµα της Αιρετής Περιφέρειας. 
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Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο, πιο αποδοτικό μοντέλο 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης βασισμένο σε μια διαδικασία "από 
τη βάση προς τα πάνω" η οποία προϋποθέτει τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων φορέων και τη στενή συνεργασία μεταξύ των 
διοικήσεων σε διαφορετικά επίπεδα. 

 

Η συµµετοχή µας αποτελεί δήλωση πολιτικής δέσµευσης για την 

αειφορία. Επιπλέον αντλούµε υποστήριξη και αναγνώριση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µας δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγή 

εµπειριών µε Ευρωπαίους οµολόγους και προβολή σε διεθνή 

κλίµακα, κυρίως µέσω της προώθησης των δράσεων των 

Συντονιστών στον ιστότοπο του Συµφώνου.  

 

Στα πλαίσια της ηµερίδας θα υπάρξει µια επιστηµονική και τεχνική 

ανατροφοδότηση, σχετικά µε τα εργαλεία και τις µεθοδολογίες που 

αναπτύσσονται και θα δοθούν ευκαιρίες συζήτησης και 

ανταλλαγής εµπειριών και γνώσεων. 

 

Θέλω να τονίσω όµως πως η περιβαλλοντική πολιτική δεν είναι µία 

κάθετη πολιτική, αλλά πρέπει να διαπερνά οριζόντια όλες τις 

στρατηγικές και τους στόχους προτεραιότητας.  

 

Έτσι την αντιµετωπίζουµε και εµείς στην Περιφέρεια Αττικής και 

λαµβάνεται υπόψη και στη γενική στοχοθεσία άλλων τοµέων, που 

αφορούν για παράδειγµα τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη ή την 

βελτίωση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας.  
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Ο σχεδιασµός, η στοχοθεσία, η εφαρµογή και η παρακολούθηση 

περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών αφορούν άµεσα την 

τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.  

 

Τέτοιες πρωτοβουλίες προωθούν τη συνεργασία ανάµεσα στους 

διαφορετικούς βαθµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προωθούν 

όµως και τον ρόλο της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσα στο 

ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον.  

 

Οι σηµαντικοί ευρωπαϊκοί στόχοι για να υλοποιηθούν, απαιτούν 

την ενεργοποίηση όλων των διοικητικών επιπέδων. Καλούνται να 

αναλάβουν δράση οι Περιφέρειες και οι ∆ήµοι. Αντιλαµβανόµαστε 

λοιπόν όλοι τη σηµασία του έργου που µας αντιστοιχεί και 

οφείλουµε να επιτελέσουµε. 

 

Με µεγάλη χαρά λοιπόν, εγκαινιάζουµε τον ρόλο της Περιφέρειας 

Αττικής ως Εδαφικός Συντονιστής του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, 

και αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συµπεράσµατα, που θα 

προκύψουν από τη σηµερινή Ηµερίδα. 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 


