
Ο ραηξεηηζκόο ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Πάνου Σκουρλέτη, ζηελ 

εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη ην 

Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, κε ζέκα 

«Παξνπζίαζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Ο.Τ.Α. Α’ 

& Β’ Βαζκνύ, γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ δηθηύσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

νδνθσηηζκνύ»: 

«Φίιεο θαη θίινη  

Δθπξόζσπνη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Κπξίεο θαη Κύξηνη 

Τα πνιιαπιά νθέιε από κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζην ζέκα ηνπ 

νδνθσηηζκνύ, ίζσο μαθληάζνπλ θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη θαιά ην ζέκα. Δίρα ηελ 

επθαηξία λα ελεκεξσζώ γηα ηηο ελεξγεηαθέο πηπρέο ηνπ, όηαλ ήκνπλ ππνπξγόο 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Σήκεξα, είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ ηε κεγάιε 

ζεκαζία ηνπ γηα ηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ννκίδσ όηη απηό 

θαίλεηαη θαη από ηελ ελζαξξπληηθή αληαπόθξηζε ησλ  Γήκσλ πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαζέζεη αίηεζε έληαμεο ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν 

πινπνηείηαη από  ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ  κε ηελ πνιύηηκε  

ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδύζεσλ. 

Βξηζθόκαζηε ζε κηα ζπγθπξία πνπ -πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα- δελ καο επηηξέπεηαη λα αγλννύκε έλλνηεο όπσο απηή ηεο 

εμνηθνλόκεζεο. Καη κηιώ γηα θάζε είδνπο πόξν, πνπ νθείινπκε λα 

πξνζηαηέςνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν πξνο 

όθεινο όιεο ηεο θνηλσλίαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο έρεη έλαλ δεδνκέλν πεξηβαιινληηθό ραξαθηήξα, αιιά θαη κηα βαζηά 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε, πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη. Έηζη, ε ηερληθή 

ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο πξνθεηκέλνπ νη 

ιακπηήξεο ζηηο θνιώλεο ηνπ νδνθσηηζκνύ ησλ πόιεσλ λα αιιάμνπλ κε λέαο 

ηερλνινγίαο ιακπηήξεο, πνιύ ρακειήο θαηαλάισζεο θαη κε πνιύ επλντθή 

ρξεκαηνδόηεζε, είλαη κηα κεγάιε επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα ραζεί. 



Σηελ πεξίπησζε ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη 

θαηαβάιινπλ κηα πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα ηαθηνπνίεζεο  ησλ νηθνλνκηθώλ 

ηνπο ηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  πξνγξάκκαηα ζαλ θη απηό κπνξνύλ 

λα εμαζθαιίζνπλ πνιύηηκνπο πόξνπο. Πόξνπο πνπ κπνξνύλ λα  

θαηεπζπλζνύλ είηε ζηηο  θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ νη ΟΤΑ, είηε ζε 

έξγα πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο δσήο ησλ δεκνηώλ. Κη απηό έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, θαζώο νη Γήκνη έρνπλ ράζεη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό από ηα έζνδά 

ηνπο  απηά ηα δύζθνια ρξόληα ηεο ιηηόηεηαο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ. 

Η αιιαγή πνπ πξνηείλεη ην πξόγξακκα γηα ην νπνίν ζα θνπβεληηάζνπκε 

ζήκεξα, ζηνρεύεη ζηελ εμνηθνλόκεζε εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ επξώ αλά 

έηνο γηα ην ζύλνιν ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ ηεο ρώξαο. Μπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε, θαζώο ν 

νδνθσηηζκόο θαιύπηεη έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο.  Καη κ’ απηό ηνλ ηξόπν 

κπνξεί λα ηνπο γιπηώζεη πνιιά ρξήκαηα, ελώ ζα έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο 

ζην πεξηβάιινλ. Πξόθεηηαη  γηα κηα επηινγή πνπ απαηηεί ιίγα θαη πξνζθέξεη 

πνιιά. 

Η ελεκέξσζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα «θσηίζεη» πνιιά ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λνκίδσ όηη ζα είλαη πνιύ ρξήζηκε ζε όινπο. Οη εηδηθνί θαη νη 

γλώζηεο κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηνπο αξηζκνύο 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, δελ ζα ηνπο ην ζηεξήζσ, παξ’ όηη έρσ ππόςε κνπ ηα 

ζηνηρεία. Αιιά, έρεη ζεκαζία λα επηζεκάλνπκε όηη απηό ην πξόγξακκα ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο κε ρακειόηνθν δαλεηζκό γίλεηαη πξάμε κε ηελ ζπκβνιή ελόο 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ εξγαιείνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ, 

ην νπνίν ζπκπξάηηεη κε έλαλ ηερληθό θνξέα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, 

επνπηεπόκελνπ από ην Γεκόζην, έρνληαο ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ελόο 

επξσπατθνύ Οξγαληζκνύ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηεξίδνληαο έξγα ππνδνκώλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθό νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό όθεινο.   

Αλ εγθαηαιείςνπκε ηηο ηδενιεςίεο πνπ θπξηάξρεζαλ γηα πάξα πνιιά ρξόληα 

θαη εξγαζηνύκε ζηε βάζε κηαο εύινγεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο Γεκόζηεο θαη 



Ιδησηηθέο δνκέο, είλαη μεθάζαξν όηη ν ξόινο ησλ εξγαιείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ηδίσο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα,  γηα ηνκέο πνπ ππεξεηνύλ πξώηα απ’ όια 

ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνύο ηεο,  είλαη αλαληηθαηάζηαηνο. 

Η παξέκβαζε ζηνλ νδνθσηηζκό είλαη, ηαπηόρξνλα, έλα δείγκα ηεο 

δηαξθνύο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο ππέξ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Αθόκε θη εθεί πνπ ε ηαθηηθή ρξεκαηνδόηεζε δελ αξθεί γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο, επηδηώθνπκε λα εμαζθαιίζνπκε ελαιιαθηηθνύο, έκκεζνπο 

ηξόπνπο πξόζζεηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Τν ΚΑΠΔ έδεημε έλαλ δξόκν. Τν Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ, κε ηδηαίηεξε επηλνεηηθόηεηα απ’ όζν γλσξίδσ,  θξόληηζε απηόο ν 

δξόκνο λα είλαη βαηόο. Σην ρέξη ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη 

λα ηνλ επηιέμνπλ.  

Σαο επραξηζηώ.» 

 


