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Κυρίες και Κύριοι,
Ζούµε σε δίσεκτα έτη. Βιώνουµε όλοι - απ’ οποιοδήποτε µετερίζι της παραγωγικής
δράσης και αν βρισκόµαστε - πολλαπλά δύσκολες καταστάσεις. Σκέφτοµαι, όµως,
µήπως είναι αυτές που θα µας βοηθήσουν να ξεπεράσουµε νοοτροπίες και
πρακτικές, οι οποίες µας οδήγησαν - κατά βάση - στην κρίση, η οποία οφείλουµε να
παραδεχτούµε ότι δεν είναι µόνο οικονοµική.
Με αυτό ως σύντοµο γενικό πρόλογο περνώ στο θέµα που απασχολεί αυτή τη µαζική
σύναξη. Θέµα πολλαπλά ενδιαφέρον, εξαιρετικά επίκαιρο και εν πολλοίς
ελπιδοφόρο.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια µετρούσαµε το επίπεδο της ανάπτυξης των κρατών και
των πολιτών (και όχι µόνο στην Ελλάδα) από το µέγεθος της κατανάλωσης
ενέργειας. Ο υψηλός λογαριασµός του ηλεκτρικού ρεύµατος, υποδήλωνε την
οικονοµική ευµάρεια των νοικοκυριών, ενώ στη βιοµηχανία και το εµπόριο
περιέγραφε το µέγεθος των επιχειρήσεων. Ο δείκτης κατανάλωσης ενέργειας
µεγεθυνόταν διαρκώς και αλόγιστα.
Μέσα από µια τέτοια πρακτική φτάσαµε στο σηµείο, ο κτιριακός τοµέας στην
Ελλάδα, για παράδειγµα, να εµφανίζει εξαιρετικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας,
πολλαπλάσια πολλών άλλων κρατών, µε σαφώς δυσµενέστερες κλιµατολογικές
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συνθήκες. ∆υο και τρεις φορές περισσότερα απ’ ότι σκανδιναβικές χώρες, 1/3
περισσότερο από τις κλιµατολογικά όµοιες Πορτογαλία και Ισπανία. Φτάσαµε στο
σηµείο να είµαστε σπάταλοι, σε ένα αγαθό για το οποίο η χώρα µας δεν
χαρακτηρίζεται ούτε για την επάρκεια, ούτε και για την αυτάρκεια.
Σήµερα ο λογαριασµός είναι δυσβάσταχτος για όλους, ενώ τα αποθέµατα των
παραδοσιακών ενεργειακών πηγών είτε έχουν περιοριστεί σηµαντικά, είτε
επιβαρύνουν υπέρµετρα το περιβάλλον.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες διαµορφώνεται και εξαπλώνεται µε πολύ γρήγορους
ρυθµούς η νέα αντίληψη: σήµερα, τα αναπτυγµένα κράτη ξεχωρίζουν από τον
βαθµό εξοικονόµησης ενέργειας. Ο µικρότερος δυνατός λογαριασµός στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ο στόχος. Ο δραστικός περιορισµός της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι σκοπός.
Απ’ αυτή την άποψη η χώρα µας - οφείλουµε να υπογραµµίσουµε - έχει υψηλό
δυναµικό για εξοικονόµηση ενέργειας. Με άλλα λόγια έχει πολλά να ωφεληθεί –
περισσότερα από πολλά άλλα κράτη – επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη.
Υπάρχει πεδίο ευρύ υιοθέτησης και εφαρµογής τεχνολογικών παρεµβάσεων, οι
οποίες µπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην εξοικονόµηση ενέργειας και
στην µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων του θερµοκηπίου εξασφαλίζοντας
παράλληλα για τους πολίτες καλύτερες συνθήκες άνεσης στα κτίρια.
Η υιοθέτηση και εφαρµογή ωστόσο αυτών των πρακτικών, πέρα της ανάπτυξης του
απαραίτητου θεσµικού πλαισίου που ήδη δροµολογείται, προϋποθέτει τη συµµετοχή
και συνεισφορά όλων των φορέων της αγοράς, οι οποίοι είναι και οι καθοριστικοί
παράγοντες για τη βέλτιστη εφαρµογή αυτών των τεχνολογικών προτάσεων προς
τους τελικούς καταναλωτές. Είναι αυτοί από τους οποίους σε σηµαντικό βαθµό θα
εξαρτηθεί η θετική ανταπόκριση των πολιτών προς τις τεχνολογικές προτάσεις και
λύσεις που προσφέρονται.
Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες καλούνται να
διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο, καθώς µπορούν να καθορίσουν την ποιότητα και
τις προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων υλικών, αναπτύσσοντας συγκεκριµένη
τεχνογνωσία,
η
οποία
θα
διασφαλίζει
την
αποτελεσµατικότητα
και
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, µε γνώµονα την εξοικονόµηση
ενέργειας και τη µείωση των αέριων ρύπων του θερµοκηπίου.
Στον ΣΑΤΕ έχουµε συζητήσει εκτενώς το θέµα. Πιστεύουµε πως οι κατασκευαστικές
επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν δραστήρια προς αυτή την κατεύθυνση.
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Άλλωστε, έχουµε εισέλθει σε µια µακρά περίοδο κατά την οποία ούτε πολλά νέα
έργα υποδοµής προβλέπονται να γίνουν, ούτε νέες οικοδοµές σε µεγάλο βαθµό θα
κτίζονται. Με δυο λόγια βρισκόµαστε σε περίοδο συρρίκνωσης των εργασιών, µε ότι
αυτό συνεπάγεται στην επιβίωση των εταιρειών, αλλά και στην απασχόληση.
Υπάρχουν, ωστόσο, πάρα πολλά έργα υποδοµής και ακόµη περισσότερες οικοδοµές
που έχουν διαπιστωµένη ανάγκη ουσιαστικής συντήρησης, εκσυγχρονισµού και
αναβάθµισης. Πρόκειται για έναν τεράστιο πλούτο της χώρας ο οποίος επ’ ουδενί
µπορεί να αφεθεί στην απαξίωση και εν τέλει στην κατάρρευση.
Ο κατασκευαστικός κόσµος δεν αρκεί να κτίζει νέα έργα, χρέος έχει και να συντηρεί
τα υπάρχοντα, να διασφαλίζει την µακροβιότητά τους και µάλιστα συνεχώς σε
καλύτερες και οικονοµικότερες συνθήκες λειτουργίας. Η τεχνική και τεχνολογία
εξελίσσονται, προσφέρουν νέες δυνατότητες οι οποίες και θα πρέπει να
ενσωµατώνονται στα υπάρχοντα έργα – δηµόσια και ιδιωτικά.
Προεξάρχουσα σηµασία, µε αυτά τα δεδοµένα, αποκτούν τα έργα ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων. Έργο άµεσης απόδοσης στην οικονοµία της χώρας, αλλά και
στην µικροοικονοµία των ιδιοκτητών κτιρίων.
Με αυτό το σκεπτικό ο ΣΑΤΕ προσήλθε στον διάλογο που έγινε και συµφώνησε µε
το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως, επίσης, µε
το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ], να
υποστηρίξει την ανάπτυξη του Προγράµµατος “Πράσινη Γειτονιά”, καλώντας τα µέλη
του, να προσφέρουν την οικονοµικότερη δυνατή προσφορά στα παρεχόµενα υλικά,
συστήµατα και υπηρεσίες, αλλά και συνεισφέροντας στην προβολή και διάδοση των
αποτελεσµάτων αυτού του προγράµµατος.
Ένα πρόγραµµα που, όπως είναι γνωστό, στοχεύει στο σχεδιασµό, ανάπτυξη,
υλοποίηση και λειτουργία, κατ’ αρχή δύο πράσινων αστικών ενοτήτων ‘γειτονιάς’,
πιλοτικού χαρακτήρα, εκ των οποίων η µία θα παρουσιάζει ‘σχεδόν µηδενικές
εκποµπές’, ενώ η άλλη θα παρουσιάζει ‘χαµηλή –εξορθολογισµένη- ενεργειακή
κατανάλωση µε µειωµένες εκποµπές’. Και οι δύο γειτονιές που επιλέγηκαν από το
ΥΠΕΚΑ, κατοικούνται από πολίτες χαµηλού εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε τον γενικότερο σχεδιασµό του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει, κατά προτεραιότητα,
να αναβαθµιστούν τα κτίρια αυτής της κατηγορίας των πολιτών, να ανακαινιστούν
τα ενεργόβορα κτίρια του δηµόσιου και να υποχρεωθούν οι µεγάλοι καταναλωτές
των εµπορικών κτιρίων να εξοικονοµήσουν ενέργεια, ώστε να αναβαθµιστεί το
αστικό περιβάλλον.
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Αυτές οι δράσεις αναβάθµισης του δοµηµένου περιβάλλοντος, θα προσφέρουν
βελτίωση των καθηµερινών συνθηκών άνεσης των κατοίκων της περιοχής αλλά και
συνολική µείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος, δηµιουργώντας
παράλληλα µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον στην κατασκευαστική κοινότητα, στην
βιοµηχανία υλικών και συστηµάτων, στους µελετητές και τους εγκαταστάτες και
γενικότερα σε όσους δραστηριοποιούνται γύρω από τον κατασκευαστικό τοµέα.
Μέσα από αυτή τη συµµετοχή θα επιδιωχθεί
εµπειρία σε περισσότερα µέλη του Συνδέσµου
πρακτικό τρόπο - οι δυνατότητες αξιοποίησης
τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και της
επιχειρήσεων.

να µεταφερθεί η τεχνογνωσία και η
µας, αλλά και να διερευνηθούν – µε
τους σε εθνικό επίπεδο προς όφελος
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών

Οφείλω, πάντως, να επισηµάνω ότι τόσο το συγκεκριµένο πιλοτικό πρόγραµµα, όσο
και γενικότερα τα ζητήµατα που τίθενται από µια συνολικότερη τέτοια προσπάθεια,
θα πρέπει να µελετηθούν συστηµατικά, να στηριχτούν νοµοθετικά και κυρίως να
απαλλαγούν
από
περιττές
γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
Η
σταδιακή,
αναµφισβήτητα, υιοθέτηση «πράσινων» αρχών δόµησης κτιρίων και η καλλιέργεια
ενεργειακής συµπεριφοράς των χρηστών, επιβάλλει την ταυτόχρονη υιοθέτηση
νέων υπηρεσιών και πρακτικών. Η µέθοδος fast track δεν µπορεί να είναι
...προνόµιο ολίγων και προερχοµένων από το εξωτερικό. ∆εν µπορεί να αφορά µόνο
όσους χρειάζονται διαβατήριο για να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Θα πρέπει
δικαίωµα σ’ αυτή να έχουν και όσοι κινούνται εντός των συνόρων µε µια απλή
...ταυτότητα, αναγνωριστική των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους να
ανταποκριθούν σε έργα.
Από την άλλη πλευρά, οφείλω, επίσης, να επισηµάνω ότι τα έργα αυτής της
κατηγορίας απαιτούν την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας µεταξύ
του επαγγελµατικού κλάδου και των φορέων σχεδιασµού ενεργειακής πολιτικής,
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στην επιλογή των δράσεων και τη µέγιστη
προστιθέµενη αξία που µπορεί να αποφέρουν τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας
προσπάθειας σε τοπικό, εθνικό αλλά και τεχνολογικό επίπεδο.
Είναι ανάγκη να κινητοποιηθούν οι φορείς της αγοράς στους επιµέρους τοµείς της
εµπορικής, τεχνολογικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας του κτιριακού τοµέα
και να εµπεδώσουν στην πράξη ένα πνεύµα στενής συνεργασίας. Μόνο τότε θα
διασφαλιστεί η επιτυχία και οι φορείς θα επωφεληθούν τόσο σε επίπεδο
αναγνωρισιµότητας, µέσω της προβολής των υπηρεσιών και προϊόντων τους, όσο
και σε επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης και κατασκευαστικής ικανότητας.
Η περιστολή της σπατάλης ενέργειας, δεν θα πρέπει να δώσει αφορµή για σπατάλη
δυνάµεων του παραγωγικού δυναµικού της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
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