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Ρόδος, 30/4/2011  
Ως πολίτης και πολιτικός σε µια ευρωπαϊκή πόλη ενός εκατοµµυρίου κατοίκων αλλά και 
ως οικολόγος, θα καταθέσω το όραµα και την εµπειρία µου των 5 ετών, για το πώς η 
βιώσιµη πόλη µπορεί πράγµατι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της οικονοµίας και της 
ζωής "χαµηλού άνθρακα".  

 
Οι Βρυξέλλες είναι γνωστή ανά τον κόσµο ως πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό αποτελεί τίτλο και  ευθύνη που µας τιµά και πρέπει να είµαστε στο ύψος των 
φιλοδοξιών που η Ευρώπη φέρνει στον τοµέα των κλιµατικών αλλαγών και της 
ενεργειακής πολιτικής.  

 
Και όµως το 2004, στις Βρυξέλλες δεν υπήρχε πραγµατική στρατηγική για την ενέργεια 
και το περιβάλλον. Οι Βρυξέλλες και το Βέλγιο δεν ήταν οι καλύτεροι µαθητές στις 
ευρωπαϊκές αίθουσες διδασκαλίας. 

 
Σήµερα ωστόσο, έχουµε κάνει µεγάλα βήµατα:  

-9 ένατοι στην ταξινόµηση της Siemens για τις ευρωπαϊκές βιώσιµες πόλεις 

-στην κορυφή των 5 πόλεων µε το µεγαλύτερο αριθµό  παθητικών κατασκευών 
(Γερµανικό πρότυπο για κτίρια µε πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση)  
- µια ριζική αλλαγή  στις πρακτικές των Κατασκευών και της ανακαίνισης που χωρίζουν 
στα 4 την κατανάλωση. 

- µια σηµαντική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της τάξης του 10% από το 2004, 
ενώ ο πληθυσµός ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά 10 %.  

Και οι µεγάλες φιλοδοξίες µας για το µέλλον είναι οι εξής:  
-ενεργός συµµετοχή στη συνέλευση των δηµάρχων,  
-στόχος µείωσης κατα 30% το CO2 διοξείδιο του άνθρακα για το 2025 
-γενίκευση του παθητικού προτύπου (Γερµανική ετικέτα για κτίρια µε πολύ χαµηλή 
ενεργειακή κατανάλωση) για κάθε δηµόσια Κατασκευή από το 2010  
- ενεργειακός κανονισµός για την επιβολή του παθητικού προτύπου για κάθε κατασκευή 
το 2015, 

-  ανάπτυξη πολλών "βιώσιµων συνοικιών" 

Τι έχει συµβεί από το 2004; 
  
Σε ένα αστικό πλαίσιο όπως η περιφέρεια των Βρυξελλών, το 70% των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου προέρχονται από κτίρια, ενώ το 30% προέρχεται από την 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζονται επίσης από την απουσία 
µεγάλων βιοµηχανιών.  



 
 
Η στρατηγική που εφαρµόζεται στις Βρυξέλλες έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων και σε δευτερευόντως στην πολιτική της κινητικότητας.  
Λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των βρυξελλιώτικων κτιρίων  από την κατάληψη, 
την κατασκευή και την ηλικία τους, έχουµε στοχεύσει στο δυναµισµό των παραγόντων, 
τόσο στα νοικοκυριά, όσο και στις επιχειρήσεις, τόσο στο δηµόσιο όσο στο µη 
κερδοσκοπικό τοµέα.  

 
 
Έχουµε εποµένως εργαστεί σε 3 ουσιαστικές διαστάσεις:  

-στη συµπεριφορά του κάθε ατόµου,  

-στη διαχείριση των τεχνικών εγκαταστάσεων, 

-στις επενδύσεις που έχουν επιδόσεις. 

 
 
Μια σειρά δράσεων, συνεπώς, έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2004:  
·    Ενηµέρωση και  ευαισθητοποίηση ώστε να πείσουµε για την ανάγκη για δράση· 
·    ∆ηµιουργία υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την αντιµετώπιση της άγνοιας προσιτών 
λύσεων 
·    Ενίσχυση των επενδύσεων, προκειµένου να επιτευχθεί η υψηλή ενεργειακή επίδοση,  
·    Οργάνωση κατάρτισης των επαγγελµατιών: του αρχιτέκτονα, του µηχανικού, του 
τεχνικού διευθυντή, ....  
·    Ανάπτυξη υποδειγµατικών φιλόδοξων προγραµµάτων, από τους ίδιους τους φορείς  
που αποδεικνύουν όλα όσα είναι ήδη δυνατά να κάνουµε σήµερα, 
·    ∆ιαπραγµάτευση µιας συµµαχίας Απασχόλησης - περιβάλλοντος µε τον 
κατασκευαστικό τοµέα,  για την προσαρµογή του τοµέα  στις νέες εξελίξεις,  
·    Ανάπτυξη ενός ρυθµιστικού πλαισίου περισσότερο δεσµευτικού όσον αφορά στην 
κατασκευή, στην ανακαίνιση και στη διαχείριση των τεχνικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα 
µε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.  

 
Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής µετά από 5 χρόνια θα είναι η εξής: 
·    µια πραγµατική ευαισθητοποίηση όλων των παραγόντων που θα επιτρέψει να 
ληφθούν αυστηρότερα µέτρα 

·     υποδειγµατικά έργα που πραγµατοποιούνται από τους επιτόπιους φορείς έχουν 
αποδείξει όλα τα πιθανά κέρδη που είναι δυνατόν να ληφθούν από άποψη 
συµπεριφοράς, διαχείρισης των εγκαταστάσεων καθώς και στον τοµέα της κατασκευής 
και της ανακαίνισης. Σήµερα υπάρχουν για παράδειγµα, 117 σχέδια ακινήτων που 
αντιπροσωπεύουν 266,000 τετραγωνικά µέτρα και αποδεικνύουν ότι είναι τεχνικώς και 
οικονοµικώς εφικτό να πραγµατοποιηθούν κατασκευές και ανακαινίσεις που χωρίζουν 
την ενεργειακή κατανάλωση στα 4 και περισσότερο· 

·    Κτίζουµε το υψηλότερο παθητικό κτίριο του κόσµου (15,000 τετραγωνικά µέτρα) για τη 
∆ιοίκηση Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Βρυξελλών. 



 
Οι Βρυξέλες έλαβαν το 2009 πολύ φιλόδοξες αποφάσεις, οι οποίες ήδη τίθενται σε 
εφαρµογή, όπως: 

1.    Υποδειγµατική συµπεριφορά των ∆ηµοσίων Αρχών: οι νέες κατασκευές που 
εξαρτώνται από τις ∆ηµόσιες Αρχές, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το παθητικό 
πρότυπο από το 2010 και µε το πρότυπο  χαµηλής σε πολύ χαµηλή ενέργεια στην 
ανακαίνιση· 
2.    Από το 2015 όλα τα νέα κτίρια και όλες οι µεγάλες ανακαινίσεις που υπόκεινται σε 
πολεοδοµικές άδειες, θα πρέπει να τηρούν τις ίδιες απαιτήσεις· 
3.     Από το 2011 τα κτίρια υπερβαίνουν τα 3.500 τετραγωνικά µέτρα θα πρέπει να 
υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο και να εφαρµόσουν επικερδή µέτρα. 

 
Στην αφετηρία της στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, γρήγορα 
επεκτείναµε το πεδίο εφαρµογής της δράσης στο σύνολο της βιώσιµης Κατασκευής 
(επιλογή των υλικών, διαχείριση των υδάτων κλπ ) και της έννοιας της “βιώσιµης 
συνοικίας” ιδιαιτέρως αγαπητής σε µένα, όχι µόνο όσον αφορά στην κατασκευή νέων 
συνοικιών αλλά και στην αλλαγή και την ανακαίνιση των υφιστάµενων οικισµών. ∆ιότι 
πρέπει να σκεφτούµε την πόλη ως τόπο ισορροπίας µεταξύ του κοινωνικού, του 
οικονοµικού και του περιβαλλοντικού παράγοντα.  

 
Έτσι, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισµού της τοποθεσίας των κτιρίων των 
Υπηρεσιών  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή της Rue de la Loi στις Βρυξέλλες, 
υπήρξε ένας µεγάλος πολεοδοµικός προβληµατισµός, ο οποίος οδήγησε στον 
επαναπροσδιορισµό µιας ευρωπαϊκής συνοικίας 0/µηδέν άνθρακα που στοχεύει στην 
κατασκευή 800,000 τετραγωνικών µέτρων, το µισό των οποίων θα προορίζεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 
Η ενεργειακή φιλοδοξία είναι να δηµιουργηθεί µια γειτονιά πρότυπο, η οποία να διαθέτει 
µια ενεργειακή ζήτηση όσο το δυνατόν χαµηλότερη, ακολουθώντας τις αρχές του 
παθητικού προτύπου. Οι ενεργειακές ανάγκες θα µπορούσαν να καλυφθούν είτε από τη 
χρήση τοπικών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και/ή από επενδύσεις σε µονάδες 
παραγωγής  ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ισοδύναµων αλλού εκτός από την 
τοποθεσία, ώστε το ισοζύγιο του άνθρακα είναι ουδέτερη. Είναι µια πρόκληση στο ύψος 
των φιλόδοξων πολιτικών, οι οποίες πραγµατοποιούνται τόσο στο επίπεδο των 
Βρυξελλών, όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Στην Ευρώπη εποµένως, ο καθένας διαθέτει στο δικό του επίπεδο τα δικά του µέσα 
δράσης ώστε να εργαστεί για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, αλλά αυτό θα 
το κατορθώσουµε µονάχα εάν όλοι εµείς σε κάθε χώρα δεσµευθούµε µε εθελοντισµό και 
µε γενναιοδωρία. 

 
 
Σας ευχαριστώ! 


