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Σο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος
μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας ανέπτυξε στην ομιλία του στο
ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ο πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Α.Α. κ.
Δημήτρης Καλογερόπουλος με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία και Κυκλική
Οικονομία».
Πιο αναλυτικά ο κ. Καλογερόπουλος είπε:
«Η

μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των
υλικών και των πόρων εντός του κύκλου ζωής διατηρείται στην οικονομία,
μια βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, τεχνολογικά προηγμένη και με αποδοτική αξιοποίηση των
πόρων, η οποία προσφέρει αειφόρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και
δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, αποτελεί τόχο·
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε όλα
τα κράτη μέλη πρέπει να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο, που θα καθιστά
δυνατή, σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση και το
νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας στους νέους θύλακες απασχόλησης που αναπτύσσονται μέσα στη
νέα κυκλική οικονομία (οικολογικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες
κατασκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.) και την κατάρτιση ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού, το οποίο θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις νέες
ευκαιρίες απασχόλησης. Με την κατάλληλη υποστήριξη και κατάρτιση θα
μπορούσαν πολλοί άνεργοι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,
δημιουργώντας, συγχρόνως, νέες ευκαιρίες για τους εργαζομένους.
Για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος μιας ολοκληρωμένης κυκλικής
οικονομίας, χρειάζεται η πολιτική βούληση όλων των πολιτικών επιπέδων
προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. τα μέτρα αυτά
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συμπεριλαμβάνονται ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και των
υπηρεσιών, η αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων, η ανακύκλωση και η
επαναχρησιμοποίηση των υλικών και των κατασκευαστικών στοιχείων,
καθώς και ο περιορισμός των επιβλαβών συστατικών και η
επανεπεξεργασία άλλων ενοχλητικών ουσιών, ώστε να προάγεται η
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα επισκευής, ανακύκλωσης και αναβάθμισης
των προϊόντων.
Είναι επίσης αναγκαίο να αλλάξει ριζικά η επικρατούσα αντίληψη της κοινής
γνώμης για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και η συμπεριφορά των
καταναλωτών, όπως επίσης και να δημιουργηθεί μια σταθερή αγορά
προϊόντων και υλικών που παράγονται από δευτερογενείς πρώτες ύλες·
Όλα τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, όμως
ορισμένα είναι πρωτοπόρα και έχουν υιοθετήσει εθνικά ή περιφερειακά
σχέδια κυκλικής οικονομίας (π.χ. Κάτω Χώρες, Βέλγιο) ή τα έχουν
ενσωματώσει σε άλλες πολιτικές (π.χ. Γερμανία, Γαλλία). Περίπου 20 κράτη
μέλη έχουν υιοθετήσει σχέδια ώστε να καταστήσουν περισσότερο βιώσιμα
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζουν μέσω δημόσιων συμβάσεων. Σα
μέτρα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας ώστε αληθινά να «κλείσει το
κύκλωμα» και εκτείνονται πέραν της διαχείρισης αποβλήτων προκειμένου να
καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Σα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν ρητά υπόψη τις δεσμεύσεις
τοπικού και περιφερειακού επιπέδου, καθώς και στα αποτελέσματα
έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως το ύμφωνο
Δημάρχων και να αναπτύσσουν μηχανισμούς για τη συνεκτίμηση
συνεισφορών όλων των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης
ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα·

του
που
των
των
στα

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, όπου αποτελώ Μέλος,
τασσόμαστε υπέρ της θέσπισης μιας μόνιμης πλατφόρμας ενεργειακού
διαλόγου για τη στήριξη της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της
επιχειρηματικής κοινότητας, των επενδυτών, κάθε άλλου ενδιαφερόμενου
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φορέα και του κοινού στη διαχείριση της ενεργειακής μετάβασης,
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής φτώχειας·
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης
πρωτοστατούν ήδη σε πολλούς τομείς της πολιτικής για το κλίμα και την
ενέργεια, με πολλές από αυτές να θέτουν στόχους που υπερβαίνουν τους
στόχους σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο.
Σο πρόσφατα θεσπισθέν ύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την
Ενέργεια αποτελεί πολλά υποσχόμενο παράδειγμα παγκόσμιας συμμαχίας
δήμων και τοπικών αρχών με κοινό όραμα ενός κόσμου όπου δεσμευμένοι
τοπικοί ηγέτες επιταχύνουν φιλόδοξες και μετρήσιμες πρωτοβουλίες που
οδηγούν σε ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις, δίκαιο, με χαμηλές εκπομπές και
ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή.
Πολλοί δήμοι εφαρμόζουν προγράμματα που αποσκοπούν στην ενεργειακή
αποδοτικότητα των νοικοκυριών, όπως η εφαρμογή «Έλεγχος του σπιτιού
σας» στη Γάνδη. Η βελγική πόλη έχει αναπτύξει ένα ψηφιακό εργαλείο που
επιτρέπει στα νοικοκυριά να αξιολογούν την ενεργειακή τους
αποδοτικότητα, να λαμβάνουν συμβουλές για τον τρόπο βελτίωσής της και
να υπολογίζουν πιθανές εξοικονομήσεις.
Σο Άμστερνταμ υιοθετεί πρωτοποριακή προσέγγιση ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις, γεγονός που του επιτρέπει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για
νέους άνεργους στον τομέα της αειφορίας. Χρησιμοποιώντας ρήτρα
«κοινωνικής απόδοσης», οι νέοι μπορούν να μάθουν βιώσιμες και φιλικές
προς το περιβάλλον επιχειρηματικές πρακτικές, για παράδειγμα μέσα σε μια
εταιρεία κατασκευής έργων οδοποιίας.
Οι δήμοι υιοθετούν ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των ενεργειακών
προκλήσεων, η οποία τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και
άλλα ζητήματα, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας και η οικονομική
ανάπτυξη.
Σο σύστημα Sola στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει στους
κατοίκους να αποθηκεύουν την ενέργεια που παράγεται στα φωτοβολταϊκά
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πάνελ τους στις στέγες σε συσσωρευτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τη
χρησιμοποιούν όπως και όταν χρειάζεται. Μπορούν επίσης να κερδίζουν
χρήματα εξάγοντας ενέργεια στο δίκτυο σε ώρες αιχμής. Με τον τρόπο αυτό
τονίζεται ο ρόλος των «ενεργειακών πολιτών» όσον αφορά την οικειοποίηση
της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
Τπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα τοπικών και περιφερειακών βέλτιστων
πρακτικών καθώς οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο επηρεάζοντας την αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών, είτε
κατευθύνοντας τους προς περισσότερο βιώσιμες επιλογές μεταφορών είτε
συμβουλεύοντας τους σχετικά με μέτρα οικιακής απόδοσης. Η
πραγματοποίηση των αλλαγών αυτών σε τοπικό επίπεδο, σε δήμους
ολόκληρης της Ευρώπης, μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην
επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μέσω της Επιτροπής
περιβάλλοντος που είμαι Μέλος έχει θέσει ως στόχο να συνεχιστούν οι
προσπάθειες για την οικοδόμηση περισσότερο βιώσιμων και ελκυστικών
πόλεων και περιφερειών.
το επίκεντρο της προσοχής μας θα βρίσκεται η μετάβαση σε έξυπνα
ενεργειακά συστήματα, μεταξύ άλλων με την αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της
διασύνδεσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ορθή εφαρμογή της
ενεργειακής διακυβέρνησης.
Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη μετάβαση από τη γραμμική
στην κυκλική οικονομία, στηρίζοντας τις ΜΜΕ στη στροφή τους προς
τεχνολογίες απαλλαγμένες από άνθρακα μέσω της περαιτέρω συμμετοχής
στο «χέδιο Δράσης της ΕΕ για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία»,
τη δημιουργία της πλατφόρμας διαλόγου για την ενεργειακή διακυβέρνηση
και του έργου και της δέσμευσης των πρεσβευτών της Επιτροπής των
Περιφερειών στο ύμφωνο των Δημάρχων-όπου την τιμή και χαρά να
αποτελώ μέρος- και τη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου μας στο εθνικό
πλαίσιο με την εξεύρεση συνεργιών μεταξύ των εθνικών εταίρων, εθνικών
θεσμικών οργάνων κλπ.
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Πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη αποτελεί εγχείρημα μεγαλύτερο από
το απλό άθροισμα ατομικών συμφερόντων ή εγωκεντρικών φιλοδοξιών, και
αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς την καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος, την παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής
ενέργειας στους πολίτες μας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία στόχοι που θα οδηγήσουν στη διατήρηση της ευημερίας των κοινωνιών του
πλανήτη μας.
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