ΕΠΠΕΡΑΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ
ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας Θράκης.
Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές
Δσναηόηηηες ηης Περιθέρειας ζηην
Προγραμμαηική Περίοδο 2014-2020»

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΔΠΠΔΡΑΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ
ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες
ηης Περιθέρειας ζηην Προγραμμαηική Περίοδο
2014-2020»
ΠΔΜΠΣΖ 5 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: θ. Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ
Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π.
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υαηξεηηζκνί
θ. ηαύξνο Καιαθάηεο, Τπνπξγφο Αλαπιεξσηήο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
θ. σθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ
Πεξηβάιινληνο ΤΠΔΚΑ.
θ. Κσλζηαληίλνο Σξηάληεο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ ΤΠΔΚΑ.
θ. Αζαλάζηνο Καξνύληδνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
θ. Αξηζηείδεο Γηαλλαθίδεο, Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο.
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Πξώην Μέξνο
Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία –
Θξάθε.
«Έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο.»
θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».
«Γηαρείξηζε

Κηλδύλσλ

Πιεκκύξαο

Πνηακνύ

Έβξνπ

θαη

ρέδην

Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ Τδαηηθώλ Γηακεξηζκάησλ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.»
θ. Κσλζηαληίλα Νίθα, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δπηθαλεηαθψλ θαη Τπνγείσλ
Τδάησλ, Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ΤΠΔΚΑ.
« Έξγα Δλέξγεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Ζ Δλέξγεηα ζηελ Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2014-2020.»
Κ. Ησάλλα Νίθνπ, Πξντζηακέλε Μνλάδαο Α΄ Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ
θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Δλέξγεηαο, ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ
θαη ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΤΠΔΚΑ.
« Έξγν: Απνρέηεπζε θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φεξώλ».
θ. Δπάγγεινο Λακπάθεο, Γήκαξρνο Αιεμαλδξνχπνιεο.
«Έξγν:

Δθζπγρξνληζκόο

θαη

Δπέθηαζε

ησλ

Δγθαηαζηάζεσλ

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Ξάλζεο».
θ. Μηραήι ηπιηαλίδεο, Γήκαξρνο Ξάλζεο.
«Έξγν:

Γξάζεηο

Δγθαηάζηαζεο

Μνλάδσλ

ΖΘΤΑ

ζην

Γεληθό

Ννζνθνκείν Ξάλζεο.»
θ. Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο.
«Έξγν: Βηνθιηκαηηθή θαη Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 12νπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ Καβάιαο.»
θ. Αζαλάζηνο ηκηηζήο, Γήκαξρνο Καβάιαο.
«Έξγν: Πξόηππν Δπηδεηθηηθό

Έξγν Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο θαη

Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ.»

2

ΖΜΔΡΗΓΑ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ - 5/12/2013

θ.

Γεκήηξηνο

Λαδόπνπινο,

Γηνηθεηήο

Παλεπηζηεκηαθνχ

Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ Έβξνπ.
«Έξγν: Τπνδνκέο Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ
Πόιεσο απώλ».
θ. Ζιίαο Ησαλλάθεο, Γήκαξρνο Μαξσλείαο – απψλ.
«Έξγν: Απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνμάηνπ θαη
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνμάηνπ θαη Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιακπαθίνπ
Γήκνπ Γνμάηνπ».
θ. Δπζηάζηνο Φπξηλίδεο, Αληηδήκαξρνο Γνμάηνπ.
«Έξγν: Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ζηε Θέζε «Μειηά» ΣΚ Φσηνιηβνύο Γήκνπ
Πξνζνηζάλεο».
θ. Άγγεινο Λπζειήο, Γήκαξρνο Πξνζνηζάλεο.
Διαθξύ Γεύκα.

Γεύηεξν Μέξνο:
Πξνηάζεηο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020
ηξνγγπιό Σξαπέδη:
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
θ. Κσλζηαληίλνο ηκηηζήο, Πξφεδξνο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Γήκαξρνο Καβάιαο.
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ
θ.

Κπξηάθνο

Υαξαθίδεο,

Γήκαξρνο

Γξάκαο,

Πξφεδξνο

Γηαρείξηζεο

Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ΓΗ.Α.Α.ΜΑ.Θ.)
θ. Διεπζέξηνο Σζαθκαθίδεο, χκβνπινο Γεκάξρνπ Κνκνηελήο.
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ
θ.

Δπάγγεινο

Μπηηιελόο,

Πξφεδξνο

ηεο

ΓΔΤΑΑ

ηνπ

Αιεμαλδξνύπνιεο
Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηα
θ. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο, Πξφεδξνο Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ.
Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ.
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θ. Γεώξγηνο Κακπάο, Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Πξφιεςε Κηλδχλσλ
Κ. Κσλ/λνο Καηζηκίγαο, Δθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο, Θξάθεο.
Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη πξφιεςε Πιεκκπξηθψλ Φαηλνκέλσλ.
θ. Νηθήηαο Φξαγθηζθάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ
Τπνζέζεσλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Πξφιεςε Ππξθαγηψλ.
Υσξνηαμία & Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο
Κα

Λακπξηλή

Ρίδνπ,

Πξντζηακέλε

Γηεχζπλζεο

Πεξηβάιινληνο

θαη

Υσξνηαμίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.

Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζηελ
Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.
θ. Κσλζηαληίλνο Καινύδεο, Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
Πεξηβάιινληνο

θαη

Τπνδνκψλ.

Τπεχζπλνο

Οκάδαο

ρεδηαζκνχ

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020.
θ. Παλαγηώηεο Κνπδνπκάθεο, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Α΄ Δλδηάκεζεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
Βειηίσζε ηεο

Θεζκηθήο Δπάξθεηαο θαη ηεο Απνηειεζκαηηθήο Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο.
θ.

Παλαγηώηεο

Γεσξγηάδεο,

Γεληθφο

Γηεπζπληήο

Υσξνηαμηθήο

θαη

Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο.
Κα Παξαζθεπή
Τδξννηθνλνκίαο

Μηξέιε,

Γηδάθησξ Υεκηθφο Πξντζηακέλε Σκήκαηνο

Γηεχζπλζεο

Πεξηβάιινληνο

θαη

Υσξηθνχ

ρεδηαζκνχ

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.

Ν.

ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ:

Κπξίεο

θαη

θχξηνη

θαιεκέξα

ζαο.

Καηαξρήλ

επραξηζηνχκε ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ δηνξγαλψλνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε Ζκεξίδα
γηα λα ζαο πεξηγξάςνπκε ηα έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχκε θαη πεξηζζφηεξν
λα

πεξηγξάςνπκε

ηα

έξγα

ηα

νπνία
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αθνπγθξάδνληαη θαη αθνπκπάλε πάλσ ζηηο αλάγθεο ζαο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο
ηεο ρψξαο.
Υαηξεηίδσ ηνλ Τπνπξγφ, ηνπο Γεκάξρνπο, ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε

θαη

ζέισ

λα

πσ

έλα

κεγάιν

επραξηζηψ

θαη

ζηελ

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πνπ καο θηινμελεί θαη ζηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
’ απηή ηελ Ζκεξίδα ζα γίλνπλ δηάθνξεο παξεκβάζεηο θαη ηνπ
Τπνπξγνχ ηνπ θ. Καιαθάηε θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θέινπκε λ’
αθνχζνπκε φινπο εζάο, ηνπο Γεκάξρνπο, φινπο ηνπο Σνπηθνχο Φνξείο, λα
καο πείηε ηα πξνβιήκαηά ζαο, λα ζαο πνχκε ηα έξγα καο, λα ζαο πνχκε ηνπο
ζηφρνπο καο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη καδί λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ έξγσλ, ζε επίπεδν
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο.

αλ

Τπνπξγείν

ζέινπκε

ζηελ

επφκελε

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα δνχκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε εκείο ζαλ Τπνπξγείν
δηαπεξηθεξεηαθά θαη νξηδφληηα θαη ηη πξέπεη λα θάλεηε εζείο ζαλ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε θαη λα μεθηλήζσ λα
δψζσ ην ιφγνο ζηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Καιαθάηε γηα ηελ παξέκβαζή ηνπ.

«Υαηξεηηζκόο από ηνλ θ. πύξν Καιαθάηε»
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ θπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη
θίινη, πξνηνχ κπσ ζηελ θχξηα εηζήγεζή κνπ ζα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα απφ
ζηήζνπο.
Να πσ φηη απηή ε ζεκεξηλή εκεξίδα λνκίδσ φηη έρεη έλα
μερσξηζηφ λφεκα, δελ είλαη κηα απφ ηηο θιαζηθέο εκεξίδεο ηηο ελεκεξσηηθέο
πνπ γίλεηαη θαηά θφξνλ πνιιέο θνξέο ζηε Πεξηθέξεηα πνιιέο θνξέο ή ζηα
αζηηθά θέληξα.
Καηαξράο είλαη έλα πξψην βήκα κηαο πξσηνβνπιίαο πνπ
απνθαζίζακε λα θάλνπκε, ζε ζρέζε κε ηελ ελεκέξσζε ηεο Πεξηθέξεηαο
αλαθνξηθά κε ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ γίλεη κέζα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ πξψηνλ.
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Γεχηεξνλ, λ’ αθνχζνπκε απφ πξψην ρέξη – αο κνπ επηηξαπεί ε
έθθξαζε – ηηο αλεζπρίεο φρη κφλν ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απφ ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο γηα λα καο βνεζήζνπλ θαη λα ζπλδηακνξθψζνπκε θαηά θάπνην
ηξφπν ηελ επφκελε πξφηαζε γηα ην λέν ΔΠΑ αλεμαξηήησο κε ηελ κνξθή πνπ
ζα ππάξρεη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ην 2014-2020, αιιά πάληα ζα ππάξρνπλ νη
πξνηάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ην Πεξηβάιινλ ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ηελ
Δλέξγεηα θαη έηζη ζέινπκε λ’ αθνχζνπκε εκείο απφ πξψην ρέξη ηνπο θνξείο νη
νπνίνη βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηα πξνβιήκαηα θαη γλσξίδνπλ απφ πξψην ρέξη
πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε κέξα. Καη βεβαίσο λα
κηιήζνπκε θαη ζην επίπεδν ην δηθφ κνπ θαη επίζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ην πψο κπνξνχλ λα
ζπκπιεξσζνχλ, λα εκπινπηηζηνχλ ηα Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά ζρέδηα πνπ
είλαη αλ ζέιεηε θαη έλαο βαζηθφο επελδπηηθφο αλαπηπμηαθφο ράξηεο γηα ηελ
επφκελε κέξα.
Απηφ ην ηξίπηπρν δηακνξθψλεη θαη ην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο
θαη φρη κνλάρα ζπλάληεζεο. Δίλαη κηα απφθαζε πνπ έρνπκε ιάβεη, λα βγνχκε
ζηε Πεξηθέξεηα, λα αθνχζνπκε, λα θαηαγξάςνπκε θαη λα ζπλδηακνξθψζνπκε
ηελ επφκελε κέξα ελφο λένπ παξαγσγηθνχ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πνπ έρεη
αλάγθε ε ρψξα νχησο ή άιισο, γηα λα κπνξέζνπκε λα βαδίζνπκε ζε έλα λέν
γήπεδν, κε λένπο φξνπο, γεξνχο, δπλαηνχο, φξνπο απφθαζεο αλάπηπμεο γηα
ην κέιινλ φπσο είλαη ε εμσζηξέθεηα, φπσο είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο
είλαη ε θαηλνηνκία, φπσο είλαη ε αμηνπνίεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ
πνπ έρεη ε θάζε Πεξηθέξεηα θαη ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα βεβαίσο
θαη κε ην έκςπρν πιηθφ πνπ δηαζέηεη, κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, κε ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
Δίλαη έλα ζηνίρεκα ινηπφλ πνπ νχησο ή άιισο πξέπεη λα ην
θεξδίζνπκε καδί, βηψλνληαο φινη ιίγν πνιχ, κηα πνιχ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή

ζπγθπξία

ησλ

ηειεπηαίσλ

ρξφλσλ,

πξνζπαζψληαο

λ’

αμηνπνηήζνπκε ηηο κεγάιεο ζπζίεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πνπ έρνπλ γίλεη,
ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε ζειίδα.
Φίιεο θαη θίινη, ε θπβέξλεζε κπνξεί θαη δηαπξαγκαηεχεηαη
πάξα πνιχ ζθιεξά. Ξεθηλψ θαη απ’ απηφ, γηαηί είλαη φιε ε νπζία απηήο ηεο
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πεξηφδνπ. Απηφ ε ρψξα καο πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν δελ ην είρε. Γελ
ήκαζηαλ ζ’ απηή ηελ ζέζε.
Σα επηρεηξήκαηα πνπ ζ’ απηά ηα κεγάια ηξαπέδηα είλαη κφλν η’
απνηειέζκαηα, ε αμηνπηζηία πνπ είρε ραζεί κε ηηο ιατθίζηηθεο αεξνινγίεο
εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο, απνθηήζεθαλ μαλά, ηα έρνπκε πιένλ κε ηεξάζηηεο
ππεξβάζεηο, εζληθέο, θνηλσληθέο, θπξίσο θνηλσληθέο, πνπ ηψξα πξέπεη λ’
αλαγλσξηζηνχλ θαη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο απφ ηνπο δαλεηζηέο καο.
Πξέπεη λα ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη νη δηεξγαζίεο είλαη ζπλερείο
θαη φηη ζα ππάξρνπλ ζπλερείο αλαηαξάμεηο, γηα λα βξεζνχλ νη λένη ζπζρεηηζκνί
γηα ηελ λέα επνρή ηεο Δπξψπεο.
Δκείο απηφ πνπ ζίγνπξα ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα
θάλνπκε είλαη λα πξνρσξήζνπκε, ζ’ απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ έηζη θη
αιιηψο. Κάζε βήκα γηα κηα δηαξζξσηηθή αιιαγή θαιπηεξεχεη ηελ ζέζε καο.
Κάζε πξφβιεκα θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ιχλνπκε, είλαη έλαο θφκπνο ιηγφηεξνο
γηα λα απνδεζκεπζνχκε θαη έρνπκε αξθεηνχο.
Γηα λα ηνπο ιχζνπκε ρξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή θαη κεγάιε
πξνζήισζε. Να βξνχκε ηνλ ηξφπν, λα κάζνπκε, λα θάλνπκε αθφκα θαη ην
ιίγν λα απνδίδεη πνιχ.
Απηφ ην πνιχ ε κέγηζηε απφδνζε θξίλεηαη ζε δπν ζεκεία, ζε
ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ηεο δσήο
ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά κάιηζηα φηαλ κηιάκε γηα κείδνλα πξνβιήκαηα κε θεληξηθή
ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, πνπ απφ ηελ θχζε ηνπο απαηηνχλ ζπληνληζκφ
ζε εζληθφ επίπεδν, ε εμίζσζε ιακβάλεη ππφςε ηεο, αθελφο λα ππάξμνπλ
ππνδνκέο γηα λα ιπζνχλ κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν, αθεηέξνπ λα
εμνηθνλνκνχληαη πφξνη γηα ηηο Πεξηθέξεηεο, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο
αλάγθεο ζην δηθφ ηνπο ζρέδην αλάπηπμεο.
Μ’

απηφ

ην

ζθεπηηθφ

δηαρεηξηδφκαζηε

ηα

δεηήκαηα

αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ. Πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ. Ηδηαηηέξσο ζηνλ ηνκέα
ηεο ρσξνηαμίαο πνπ είλαη θνκβηθφο γηα λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε, λα
πξνζηαηεπζεί νπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ θαη λα δηακνξθσζεί ην πιαίζην γηα
κηα ιεηηνπξγηθή θαη πνιηηηζκέλε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, θηλνχκαζηε
ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: 1) ε επίπεδν λφκσλ. Να είλαη ζηέξενη, λα
απαληάλε ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα αιιεινζπλδένληαη κε ηελ
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κεγάιε εηθφλα. Ξεκπινθάξηζκα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα λα ηξέμνπλ νη
δηαδηθαζίεο, επηηέινπο ιχζε γηα ηα απζαίξεηα πνπ λα κπνξεί λα γίλεη κε
θνηλσληθφ πξφζεκν θαη λ’ απαιιάμεη απ’ απηή ηελ λνζεξή θαηάζηαζε θαη ηελ
πνιηηεία θαη ηνπο πνιίηεο, ελψ ηψξα πξνεηνηκάδνπκε ππξεησδψο ην ηξίην
κεγάιν λνκνζέηεκα γηα ηελ πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή κεηαξξχζκηζε, ην
κεγάιν βήκα.
Απηφ πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία φζσλ έγηλαλ κέρξη ηψξα
θαη ζ’ απνηειέζεη ηελ επηθεθαιίδα ηεο λέαο εζληθήο πνιηηηθήο γεο θαη ην
ηζρπξφ ρηχπεκα θαηά ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αληηαλαπηπμηαθήο ινγηθήο
ηεο ρσξνηαμίαο.
Απηή ηε ινγηθή αθνινχζεζε θαη ε αλαζεψξεζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο λέεο
ζπλζήθεο. Δηδηθά γηα ηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο κε ην
δεδνκέλν φηη έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, σο θφκβνο κεηαθνξψλ, σο ρψξνο
ζπγθέληξσζεο πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ, αιιά θαη απφ ηελ
παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
Μπνξεί λα δνκήζεη έλα πξφηππν αλάπηπμεο θαη ζηνπο ηξεηο
ηνκείο. Πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. Ζ κεγάιε έκθαζε ζην
Πεξηθεξεηαθφ Υσξνηαμηθφ δφζεθε ζηελ πξνζέιθπζε πγηψλ επελδχζεσλ θαη
ζηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε Κνηλνηηθψλ πφξσλ κε εηδηθνχο ζηφρνπο, ηελ
ελίζρπζε ζπλαιιαγψλ κε ηα Βαιθάληα θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην κέζσ
Βνπιγαξίαο κε ηελ Μέζε Αλαηνιή κέζσ Σνπξθίαο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο
Πεξηθέξεηαο ζηηο Δπξσπατθέο δηεξγαζίεο.
Πάληα κε δηαζθαιηζκέλε ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθφξν
αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.
Γεχηεξνλ, ζε επίπεδν άζθεζεο ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ Τπνπξγείνπ.
Παξαθνινπζνχκε απφ θνληά θαη ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο θνξείο ηνπο
νπνίνπο έρνπκε, έρνπκε ρσξίζεη έξγα ψζηε λα επηζπεπζζεί ε νινθιήξσζή
ηνπο, έρνπκε πξνσζήζεη εξγαιεία πνπ βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο κε θξηζηκφηεξε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο.
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Σξίηνλ, ζε επίπεδν πφξσλ, πνπ είλαη θαη ην ζέκα καο ζήκεξα.
Μέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ρξεκαηνδνηνχκε θαη πινπνηνχκε δξάζεηο κε ζαθέο
φθεινο γηα ηνλ πνιίηε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη.
Γίλνπκε ηελ ψζεζε γηα δεκφζηα έξγα ζε ηνκείο πνπ έρνπλ
κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ρψξα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο
απαζρφιεζεο θαη θπζηθά πξνζπαζνχκε λ’ αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε
ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα κε ζπκκφξθσζε ζηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο.
Αλαθέξσ κφλν ηξεηο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πέθηεη θαη ην
κεγάιν βάξνο. Σηο βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο πνπ αιιάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ
δνκεκέλνπ ρψξνπ κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ζ’ φιε
ηελ ρψξα, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ππξήλεο πξνφδνπ ζηελ Πεξηθέξεηα. Σα
έξγα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, είλαη δήηεκα
δεκφζηαο πγείαο λα πξνρσξήζνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί. Να ηειεηψλνπκε
κε ηηο ρσκαηεξέο. Να θχγνπλ απφ ηελ πφξηα ηνπ πνιίηε, απφ ην λεξφ πνπ
πίλεη απφ ηα κέξε πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ηνπ ηα ζθνππίδηα θαη νη πεγέο
κφιπλζεο. Σξίηνλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, νινθιεξψλνληαο έξγα πνπ
πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπκε, γηα ηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη
πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ
καο κνληέινπ, ηελ αλαζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αιιά θαη - ην ηνλίδσ απηφ – γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ελεξγεηαθήο θηψρηαο, ε νπνία καζηίδεη θπξίσο ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα.
Μεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ
ππεξδέζκεπζε θαη λα απμεζεί ε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ, ζήκεξα είκαζηε ζε
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν. Σν πξφγξακκα εμπγηαίλεηαη ζπλερψο, κε
απφιπηε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο καο, κε θαλφλεο πιένλ θαη
δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Με αληηκεηψπηζε ησλ ππεξηηκνινγήζεσλ ησλ
έξγσλ, ησλ κειεηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη κε γλψκνλα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
αμίαο θάζε παξαδνηένπ.
Έηζη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη κεησζεί
θαηά 30% ην πνζνζηφ ηεο ππεξδέζκεπζεο ελψ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θζάλεη πιένλ ζην 85% θαη ε απνξξφθεζε ζην 50% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.
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ήκεξα έρεη γίλεη ε ηαμηλφκεζε θαη ε δηάθξηζε. Τπάξρνπλ έξγα
πνπ ηειεηψλνπλ θαη είλαη εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη έξγα
πνπ είλαη κελ κείδνλνο ζεκαζίαο αιιά δελ είλαη εληφο ρξφλνπ θαη ζα
κεηαθεξζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
’ φηη αθνξά ζηελ παξνχζα πεξίνδν, δελ είκαζηε κφλν ζε
θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, αιιά ηα νινθιεξψλνπκε θαη ηα παξαδίδνπκε ην
επξχ θνηλφ.
Κπξίεο θαη θχξηνη, πέξα απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηα νπνία αλαιπηηθά ζα ζαο ελεκεξψζεη ν θ. Μακαινχγθαο,
πνπ είλαη θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα
ήζεια λα ππνγξακκίζσ άμνλεο θαη ηνκείο έξγσλ ζηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο πνπ είλαη ελδεηθηηθνχ ηνπ πνιηηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζθεπηηθνχ
πνπ έρνπκε.
Σν

ΔΠΠΔΡΑΑ

πξνσζεί

ζηελ

Πεξηθέξεηα

Αλαηνιηθήο

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο
ησλ Απνξξηκκάησλ θαη ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ, ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη
ηεο Δλέξγεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 252 εθαηνκκχξηα επξψ
θαη δξάζεηο.
Δλδεηθηηθά, πξψηνλ ζην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ηεο
ελέξγεηαο, κε ηελ πινπνίεζε πξφηππσλ έξγσλ επηδεηθηηθψλ γηα εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο

ζε

λνζνθνκεία,

φπσο

ζην

Ννζνθνκείν

Γηδπκνηείρνπ

πξνυπνινγηζκνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ.
Γξάζεσλ εγθαηάζηαζεο έξγσλ ζπκπαξαγσγήο φπσο ην
Ννζνθνκείν Ξάλζεο πξνυπνινγηζκνχ δπν εθαηνκκπξίσλ επξψ. Έξγσλ
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 18 ζρνιεία πξνυπνινγηζκνχ
10 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Γεχηεξνλ, ζην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ κε απνθαηάζηαζε έξγσλ ζε 28 ζέζεηο ΥΑΓΑ
πξνυπνινγηζκνχ 23 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Σξίηνλ, ζην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ θαη ζε έξγα χδξεπζεο πξνυπνινγηζκνχ 165 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
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Σέηαξηνλ, ζην δήηεκα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηα
αληίζηνηρα

πιαίζηα

ρσξνηαμηθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

ηηο

κειέηεο

ησλ

κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δφκεζεο. Καη
Πέκπηνλ, ζην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε
δξάζεηο

απφ

ηνπο

θνξείο

δηαρείξηζεο

πξνζηαηεπφκελσλ

πεξηνρψλ

πξνυπνινγηζκνχ 16 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ έρνπλ, αιιάδνπλ ηελ
πνηφηεηα θαηά ηελ άπνςή κνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Αλαθέξνληαη ζ’ έλαλ
άιιν ηξφπν δσήο. Άιιε ινγηθή, άιιε αηζζεηηθή.
Με δεδνκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα
επελδχζνπκε ζηελ πξσηφηππε ζθέςε, ζηελ πςειή αηζζεηηθή, ζηελ θαληαζία
θαη ζηελ θαιαηζζεζία, ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο πνπ
κπνξεί λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά.
Σψξα ζ’ φηη αθνξά ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ην
λέν ΔΠΑ φπσο ζπλήζσο ην ιέκε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνπ δελ
πξέπεη λα ράζνπκε, αληί λα ζπληνληζηνχκε ζσζηά θαη λα ζπλεξγαζηνχκε
δεκηνπξγηθά, γηα λα πεηχρνπκε ηα κέγηζηα θαη λα νινθιεξψζνπκε αλαγθαία
έξγα πεξηβάιινληνο.
Με δπν ιέμεηο, ζπληνληζκφο ΤΠΔΚΑ, Πεξηθεξεηψλ θαη Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο. Με ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε δηαπεξηθεξεηαθψλ αιιά θαη
ηνπηθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην
επελδπηηθφ θιίκα, γη’ απηφ είκαζηε εδψ ηψξα, λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο
θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θπζηθά λ’ αθνχζνπκε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεηε εζείο ζηε Πεξηθέξεηά ζαο.
Μεηά σο νκάδα ζα βξνχκε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ψζηε λα
γίλνπλ πξάμε νη πξνηάζεηο. ην ΤΠΔΚΑ γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν,
ε έκθαζε δίλεηαη ζε Γηαπεξηθεξεηαθά έξγα πξνηεξαηφηεηαο θαη κέγηζηεο
πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. ηνλ ηνκέα ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ
νινθιεξψλνληαο ηελ επφκελε θάζε ησλ έξγσλ πνπ είλαη ήδε ζε εμέιημε ψζηε
λα δνζνχλ ζην θνηλφ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία θαη ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000
πνπ δελ ειέγρνληαη απφ θνξείο δηαρείξηζεο. Ζ γεληθή θαηεχζπλζε είλαη ε
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο αλαπηπμηαθήο
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δηάζηαζεο. ηελ βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε κε ηελ δεκηνπξγία αμφλσλ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ρξήζε πξάζηλσλ κεηαθνξψλ. ηε ελεξγεηαθή καο
επάξθεηα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Ννκνζεηνχκε κε ζηφρν ηνλ νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ θαη
αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ηελ
πξνζαξκνγή θαη ζρεδηαζκφ δξάζεσλ ζην ηνκέα ηνπ χδαηνο, ζχκθσλα κε ηα
νινθιεξσκέλα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ιεθαλψλ απνξξνήο.
Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Σξηάληεο
είλαη εδψ θαη ζα ηα αλαιχζεη δηεμνδηθφηεξα. Κπξίεο θαη θχξηνη, είκαζηε έηνηκνη
λ’ αθνχζνπκε ηηο απφςεηο ζαο, ηηο πξνζεγγίζεηο ζαο, ηηο αλάγθεο ζαο θαη λα
ζπδεηήζνπκε γηα ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο, γηα ηελ ζηξαηεγηθή καο ψζηε λα
πεηχρνπκε ην θαιχηεξν γηα φινπο. Δπραξηζηψ πνιχ.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Τπνπξγφ γηα ηελ πνιχ
ζηνρεπκέλε παξέκβαζή ηνπ. Κξαηψ ην πνιχ ζεκαληηθφ, ηελ αλάγθε
ζπληνληζκνχ ηνπ ΤΠΔΚΑ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε
ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, ην νπνίν είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα. Καη ζα δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. Σξηάληε ν νπνίνο
είλαη Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ γηα λα καο θάλεη θαη ηελ δηθή ηνπ
παξέκβαζε.
Θα ήζεια παξάιιεια λα πσ φηη ν θ. Αιεμηάδεο δελ κπνξνχζε
λα έξζεη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ιφγνπο κλεκνλίνπ θαη ηξφηθαο θαη δίλσ εθ
κέξνπο ηνπ ηνλ ραηξεηηζκφ κνπ.

«Υαηξεηηζκόο από ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Σξηάληε»
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Καιεκέξα θαη απφ κέλα, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ
θηινμελία. Ννκίδσ φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα θαηαδεηθλχεη φηη πξνηεξαηφηεηεο θαη
αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο αλαγλσξίδνληαη ηφζν ζε ηερληθφ, φζν ζε
επηζηεκνληθφ θαη θπξίαξρα ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαη φζνλ αθνξά ηα λεξά
λνκίδσ φηη ην θπξίαξρν πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα ε ρψξα καο είλαη έλα θαη απιφ,
κηα εζληθήο θιίκαθαο πνιηηηθή γηα ηα χδαηα, πνιπδηάζπαζε κειεηψλ,
εκπεηξηζκφο, θνληφθζαικνο θαη ζπρλά κηθξνπνιηηηθφο ζρεδηαζκφο δξάζεσλ
κε απνπζία νξάκαηνο θαη αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο απνηέιεζαλ ηνπο
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θχξηνπο αλαδξαζηηθνχο παξάγνληεο πξναγσγήο ηφζν ηεο πξνζηαζίαο ησλ
πδάησλ, φζν θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα.
Δπαλαιακβάλσ κε θάζε επθαηξία πψο ην λεξφ κπνξεί λ’
απνηειέζεη ηελ πξνκεησπίδα ζχγθιηζεο δπν ελλνηψλ πνπ αθφκα ζηελ
Διιάδα ζεσξνχληαη αιιεινζπγθξνπφκελεο, αιιά δελ είλαη. Σεο αλάπηπμεο
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ
ΤΠΔΚΑ πξνρσξεί κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηελ νινθιήξσζε θαη ζηελ έγθξηζε
ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο.
Σα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη ηελ Θξάθε έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ θαη
ην βαζηθφ ζηνίρεκα πνπ έρνπκε πηα κπξνζηά καο, είλαη αθξηβψο ε πινπνίεζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ.
Παξάιιεια πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο κε ζθνπφ αθξηβψο
ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πιεκκπξψλ ζηελ αλζξψπηλε γε,
ζην

πεξηβάιινλ,

ηελ

πνιηηηζηηθή

θιεξνλνκηά

θαη

ηηο

νηθνλνκηθέο

δξαζηεξηφηεηεο.
Έρνληαο

ήδε

θαηαγξάςεη

ην

ζχλνιν

ησλ

ηζηνξηθψλ

πιεκκπξψλ φισλ εθείλσλ ησλ ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ην
παξειζφλ έρνληαο εηθφλα θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ είραλ ζ’ νιφθιεξε ηε
ρψξα. Έρνπκε πξνζδηνξίζεη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 ηηο πεξηνρέο πνπ
ππάξρνπλ δπλεηηθά ζνβαξνί θίλδπλνη πιεκκχξαο, νη νξηδφκελεο θαη σο δψλεο
δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο.
Αλαγλσξίδνληαο

ηελ

ηδηαηηεξφηεηα

ηεο

πεξηνρήο,

ηελ

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε πξνρσξψληαο
ζηελ νπζία ηελ πξψηε κειέηε ζε ζρέζε κε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ
θηλδχλσλ πιεκκχξαο απφ ηνλ Έβξν, ή βξίζθεηαη ήδε ζε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ ’12 θαη έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί νη δψλεο
δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ ’13 πνιχ
πξφζθαηα.
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Σαπηφρξνλα ε Δηδηθή Γξακκαηεία πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ «πζηεκαηηθή Απνγξαθή Τδξνγεσηξήζεσλ Κάζε Υξήζεο ζηα
Τπφγεηα Τδαηηθά πζηήκαηα ηεο Υψξαο».
Ζ βαζηθή ζηφρεπζε εδψ είλαη λα δεκηνπξγεζεί γηα πξψηε θνξά
έλα

Δζληθφ

Μεηξψν

Τδξνγεσηξήζεσλ,

ζηνρεχνληαο

αθξηβψο

ζηελ

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνιήμεσλ χδαηνο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
ππφγεησλ πδξνθφξσλ απφ ηελ ππεξάληιεζε.
Σέινο έρεη πξφζθαηα δεκνζηεπζεί ε λέα Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε

γηα

ηηο

κεζφδνπο,

ηηο

δηαδηθαζίεο,

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Ζ βαζηθή ζηφρεπζε εθεί είλαη
αθξηβψο λα εληζρπζεί θαη λα βειηησζεί ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο.
Απηέο νη δξάζεηο θαη κηα ζεηξά άιισλ δξάζεσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ζηνρεχνπλ αθξηβψο ζηελ δηακφξθσζε
κηαο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηα λεξά, ε νπνία ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Σν βαζηθφ ζηνίρεκα πνπ θαινχκαζηε φινη λα θεξδίζνπκε ζε
ζρέζε κε ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη αθξηβψο ε πινπνίεζε ηεο
πνιηηηθήο απηήο. Δπραξηζηψ.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Σξηάληε γηα ηελ παξέκβαζή
ηνπ ζρεηηθά κε ην ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ ηνκέα ησλ πδάησλ θαη ζα δψζσ ην
ιφγν ζηελ θα Νηθνιάνπ εθ κέξνπο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.

«Υαηξεηηζκόο από ηελ θα Γ. Νηθνιάνπ»
Γ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Γξακκαηείο, θχξηνη
Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε
Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο εδψ ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Έβξνπ, ζηελ πξσηεχνπζά ηεο ηελ Αιεμαλδξνχπνιε.
χληνκνο ν ραηξεηηζκφο, εθπξνζσπψληαο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
καο πνπ γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηελ δηθή ηνπ ζέιεζε δελ κπνξεί λα
παξεπξεζεί, δεηψληαο απ’ φινπο ζαο γηα ηελ απνπζία ηνπ απηή ηελ
θαηαλφεζή ζαο.

14

ΖΜΔΡΗΓΑ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ - 5/12/2013

Ζ πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο,
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο βηψζηκεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
πνπ ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, εμππεξεηεί ζην πιαίζην
ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αιιά έρεη φκσο ζέζεη σο βαζηθή
πξνηεξαηφηεηά ηεο θαη γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.
Δηδηθφηεξα, ζ’ φηη αθνξά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απηφ απνηειεί
γηα ηε Πεξηθέξεηά καο έλα απφ ηα βαζηθά ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα,
θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη κεηαμχ άιισλ θαη ζηε ηνπξηζηηθή νηθνλνκηθή ηεο
αλάπηπμε.
Ζ νηθνινγηθή ηνπ δε ζεκαζία είλαη κεγάιε θαη ραξαθηεξίδεηαη
πξψηνλ, απφ ηελ κεγάιε πνηθηιία βηνηφπσλ, αιιά θαη ηε κεγάιε έθηαζε πνπ
απηνί θαηαιακβάλνπλ. Δίκαζηε ηπρεξνί, θαζψο θαη ηελ παξνπζία πνιιψλ
ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο – παλίδαο θαη κάιηζηα εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε
εμαθάληζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ πάλσ απφ 110 είδε πνπιηψλ πνπ
παξαηεξήζεθαλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θφθθηλν θαηάινγν. Δμέρνπζα
ζέζε θαηέρνπλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηα εζληθά καο πάξθα, κε
έκθαζε ζηα δάζε ηνπ νξεηλνχ καο φγθνπ, ηηο ιίκλεο καο, ηηο ιηκλνζάιαζζεο,
ηνπο πνηακνχο, ηηο εθβνιέο θαη ηα δέιηα ηνπο, ε ζεζκνζέηεζε φκσο ησλ
νπνίσλ δελ θαηάθεξε λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα ζπγθξνχζεσλ, ρξήζεσλ
γεο, εηδηθά ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζε πεξηνρέο κε ηδησηηθή ρξήζε θαη
αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη θνξείο δηαρείξηζεο θξίλνληαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή
εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ηεο αλάδεημεο ησλ πεξηνρψλ κε
ζθνπφ ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.
ε φηη αθνξά ηψξα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Ζ Πεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο έρεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πδαηηθνχ
δπλακηθνχ θαη ιφγσ ησλ κεγάισλ πνηακψλ πνπ ηελ δηαζρίδνπλ, δειαδή ηνπ
Νέζηνπ, ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ Άγξα.
Απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο λεξνχ,
πξνθχπηεη φηη ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη πιενλαζκαηηθφ. Δλ
ηνχηνηο νη πδαηηθνί πφξνη δελ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη. Καη παξά ην
πςειφ δπλακηθφ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο εθκεηάιιεπζεο κε βηψζηκν θαζψο
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παξαηεξείηαη ππεξάληιεζε ζηα πεδηλά ηκήκαηα, έιιεηςε ζε πνιιέο νξεηλέο
πεξηνρέο, ελψ έλα κεγάιν ηκήκα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ παξακέλεη
αλαμηνπνίεην.
Έλα ηδηαίηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηελ αεηθνξία ηνπ πδαηηθνχ
δπλακηθνχ καο απνηειεί, ε πνηνηηθή ηνπο πξνζηαζία κε ηα ζεκαληηθφηεξα
πξνβιήκαηα λα εληνπίδνληαη απφ ηελ δηαζπλνξηαθή ξχπαλζε θαη ηελ
ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ.
ε φηη αθνξά ζηηο πεξηβαιινληηθέο ηψξα ππνδνκέο, ζην
επίπεδν αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ εμαηηίαο πγξψλ απνβιήησλ ησλ
νηθηζκψλ, ζεσξείηαη φηη ην δήηεκα ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, απνηειεί
ηδηαίηεξα θξίζηκν, αθνχ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο θπξίσο ζε παξάθηηεο
θαη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Δπίζεο αλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο ελέξγεηεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, κεγάισλ νηθηζκψλ άλσ ησλ
15.000 θαηνίθσλ, απαηηείηαη ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ, φζσλ βξίζθνληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή επαίζζεηνπο
πδάηηλνπο απνδέθηεο.
εκαληηθή πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ
πινπνίεζε

ηνπ

πεξηθεξεηαθνχ

ζρεδηαζκνχ

δηαρείξηζεο

ζηεξεψλ

απνξξηκκάησλ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη ζην κέγηζην βαζκφ ε
πξφζθαηε έληαμε ηεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ
Αλαηνιηθνχ Σνκέα Αιεμαλδξνχπνιεο ζε ΓΗΣ, ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο
νπνίαο βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε κε ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο θάζεο.
Γηα ηα ζέκαηα απηά άιισζηε, ζ’ αλαθεξζνχλ κε πεξηζζφηεξε
ιεπηνκέξεηα θαη νη εθπξφζσπνη ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο ζηε
ζπλέρεηα.
ην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη παξά ηα πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Πεξηθέξεηα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε
παξαγσγήο θαζαξήο ελέξγεηαο, κε ηελ αλάπηπμε ζρεδφλ φισλ ησλ κνξθψλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
θπζηθφ αέξην, απαηηείηαη ελίζρπζε πξνζπαζεηψλ.
Ζ αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ησλ ηνπηθψλ
αλαγθψλ, ησλ δπλαηνηήησλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, νδεγεί αβίαζηα ζην
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ζπκπέξαζκα φηη ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ άμνλα
ηνπ

κεζνκαθξνρξφληνπ

αεηθφξνπ

ζηξαηεγηθνχ

ζρεδηαζκνχ,

θαζψο

ε

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζην
δεχηεξν θαη πηζαλφλ θαη ζην κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο ρψξαο, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο.
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο θαη δελ έρνπλ
αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζ’ απηέο ζπγθαηαιέγεηαη ε αμηνπνίεζε
γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ. Καη ζ’ απηφ ε
Πεξηθέξεηά καο είκαζηε ηπρεξνί.
’ φηη αθνξά ηελ πεξηνξηζκέλε σο ηψξα αμηνπνίεζε ηεο
γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε ηελ κέγηζηε ζπλδξνκή ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, έρνπλ
δξνκνινγεζεί ελέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ
δπλακηθνχ ηεο, ζην Αξίζηεηλν, ζηε ακνζξάθε, ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, ζην
Νέζην, Αθξνπφηακν Καβάιαο θαζψο θαη δξάζεηο ππνδνκψλ ζε βεβαησκέλα
θαη αδεηνδνηεκέλα γεσζεξκηθά πεδία.
ε

θάζε

πινπνίεζεο

βξίζθεηαη

ε

εθκεηάιιεπζε

ηνπ

γεσζεξκηθνχ πεδίνπ Δξαηεηλνχ Γήκνπ Νέζηνπ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην
ΔΠΑ.
Δπηπξφζζεηα ζηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο
πνπ δηαηξέρεηαη απφ ζεκαληηθνχο αγσγνχο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, κε
ηειεπηαίν απηφλ πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί, ηνλ ΣΑΠ φπσο
γλσξίδνπλ φινη, αλαδεηθλχεηαη σο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ε δξνκνιφγεζε θ.
Τπνπξγέ, φισλ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζ’ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο
θαη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο.
Σν θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγείν ην ΤΠΔΚΑ ζην νπνίν
εγείζζε, επηβάιιεηαη λ’ αλαιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο. Ζ
αληηκεηψπηζε

ησλ

θηλδχλσλ

ελεξγνπνίεζε

ησλ

θνξέσλ

πεξηιακβάλεη
ζε

ηελ

πεξηπηψζεηο

παξαθνινχζεζε
αθξαίσλ

θαη

πιεκκπξηθψλ

θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ηελ πξφιεςε αληηκεηψπηζεο κέζσ ηερληθψλ
παξεκβάζεσλ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο.
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Ζ παξαθνινχζεζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ απαηηεί θπξίσο
ηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζηνπο δηαθξαηηθνχο καο πνηακνχο, φπσο π.ρ. ν
Έβξνο. Σν δνχκε θάζε ρξφλν Τπνπξγέ κνπ θαη ζέινπκε λα ειαρηζηνπνηεζεί,
αλ δελ κπνξεί λα εμαθαληζηεί.
Γξάζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πηινηηθέο
εθαξκνγέο κέζσ δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα θαη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ ζην πιαίζην κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο.
Με ραξά αθνχζακε ηνλ θ. Σξηάληε λα καο αλαθνηλψλεη φηη ηνλ
Οθηψβξην είλαη ζε θαιφ δξφκν απηφ ην θνκκάηη ηεο αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο.
ε φηη αθνξά ζηηο πινπνηνχκελεο ηψξα παξεκβάζεηο ζηνλ
ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε
πφξνπο ηνπ ΠΔΠΘ πινπνηνχληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ 133 εθαηνκκπξίσλ
επξψ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο, αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο, ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ζηελ δηαρείξηζε θαη δηαλνκή πφζηκνπ
χδαηνο, ζηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ, ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη
ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζε εηδηθά ρσξηθά ζχλνια.
Οξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ζε πεξηνρέο
ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλεο.
Οη δξάζεηο απηέο αλακέλεηαη λ’ απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ
ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν φπσο
αλαιπηηθά ζα ζαο παξνπζηάζνπλ νη εθπξφζσπνη ηεο Πεξηθέξεηαο θαηά ηελ
δεχηεξε ελφηεηα ηεο εκεξίδαο.
Ζ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαζψο θαη ε
πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζή ηνπο ζε δξάζεηο, είλαη κηα δηαδηθαζία ζε εμέιημε. Γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ
λένπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, έρνπκε πξνρσξήζεη σο Πεξηθέξεηα
ζηελ ζπγθξφηεζε νκάδσλ , θαηά βαζηθφ ηνκέα, κε ηελ ζπκκεηνρή
εθπξνζψπσλ

απ’

φινπο

ηνπο

αξκφδηνπο

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Πεξηθέξεηάο καο.
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Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λ’ αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα πνπ κπνξεί
λα θαίλεηαη ηερληθφ αιιά γηα καο είλαη θαη’ εμνρήλ πνιηηηθφ. Δίλαη θνηλά
απνδεθηφ φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο ηνπ ΔΠΑ, αθνξά ζηελ
αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη εηδηθά ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ,

αθνχ

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρνπκε

Δπηρεηξεζηαθά

Πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν κείδνλνο Πεξηθέξεηαο παξαηεξείηαη πιήζνο
εθρσξήζεσλ θαη ελδηάκεζσλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη πφξνπο, ρσξίο
ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ζπλάθεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ
παξεκβάζεσλ.
Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο θεληξηθήο πηινηηθήο
πνιηηηθήο ζπγθεληξσηηζκνχ, ρξήζεο ησλ πφξσλ ζε επίπεδν Τπνπξγείσλ, κε
ηδηαίηεξε έληαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ Γεσξγηθνχ θαη ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλσληθνχ Σακείνπ.
Αμηνινγψληαο ηελ εκπεηξία απηή, πξνηείλνπκε νη παξεκβάζεηο
ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ λα πινπνηεζνχλ θπξίσο κέζσ δεθαηξηψλ
Πεξηθεξεηαθψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Πξνγξακκάησλ,

κε

πνιπηακεηαθά

θαη

πνιπηνκεαθά ραξαθηεξηζηηθά.
Πξνηείλνπκε ε δηαρείξηζε ησλ πξάμεσλ, είηε ε έληαμε, ε
ρξεκαηνδφηεζε, ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηνπο θαη ε
νινθιήξσζή ηνπο, λα γίλεηαη απφ ηε Πεξηθέξεηα θ. Τπνπξγέ. Με κνλαδηθφ
θξηηήξην ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ.
Έξγα πνπ ρσξνζεηνχληαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο λα δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο
απηήο.
Δίλαη αίηεκα φισλ ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη ζεσξψ φηη ζα
πξέπεη ε θεληξηθή εμνπζία λα ην αθνχζεη. Απφδεημε φηη ε ζεκεξηλή εθδήισζε
γίλεηαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ε νπνία έξρεηαη απφ ην Τπνπξγείν εδψ, ίζσο
είλαη έλα ζεκάδη ελζαξξπληηθφ.
Κπξίεο θαη θχξηνη, ε αξρηηεθηνληθή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα εγγπάηαη
ηελ θπξηφηεηα θαη εγγχηεηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ παξεκβάζεσλ, ηελ ρξεζηή θαη δηάθαλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζην
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πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρηνχκε φινη απφ ηα ιάζε ηνπ
παξειζφληνο.
αο επραξηζηψ θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηελ εκεξίδα θαη ε
επίζθεςή ζαο Τπνπξγέ ζην Γέιηα θαη ζηελ Γαδηά, φπσο θαη ε μελάγεζή ζαο
ζηνλ Έβξν, λνκίδσ φηη ζα είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζαο εκπεηξίεο.
Δπραξηζηψ θαη πάιη.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα Νηθνιάνπ. Θα ήζεια λα
δεηήζσ λα έξζεη ζην βήκα ν νηθνδεζπφηεο καο ν θ. Λακπάθεο ν Γήκαξρνο
Αιεμαλδξνχπνιεο γηα κηα παξέκβαζε.

«Υαηξεηηζκόο από ηνλ θ. Δ. Λακπάθε»
Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ: Έλα ηππηθφ ραηξεηηζκφ, ε παξέκβαζή κνπ κεηά νχησο ή
άιισο γηα λα κε ζαο θνπξάζσ ηψξα. Απιά λα ραηξεηίζσ ηνλ εξρνκφ ηνπ
βνπλνχ ζηνλ Μσάκεζ, γηαηί απηφ γίλεηαη ζήκεξα θαη ην ραηξεηίδσ κε πνιχ
κεγάιε επραξίζηεζε Τπνπξγέ κνπ, ρσξίο λα ζεκαίλεη απηφ φηη φηαλ έξρεηαη ν
Μσάκεζ

ζην

Τπνπξγείν

ζαο

δελ

ιεηηνπξγείηε

θαιά,

είκαη

αξθεηά

επραξηζηεκέλνο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ Τπνπξγείσλ γεληθφηεξα,
Πεξηθέξεηαο θαη Γήκσλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπκβεί κε κηα βειηίσζε ε νπνία
ζα δεκηνπξγήζεη ζεηηθά πξφζεκα ζηελ πξνζπάζεηα φισλ καο.
Σν γεγνλφο φηη είζηε ζήκεξα εδψ ζεκαίλεη φηη, κπνξείηε λα καο
βιέπεηε θαηάκαηα, πεξήθαλα, γηαηί αηζζάλεζηε φηη ιεηηνπξγείηε ζσζηά, ρσξίο
λα έρεηε λα ινγνδνηήζεηε γηα αξλήζεηο ή νπηζζνρσξήζεηο.
Δμάιινπ εγψ απηφ ην έρσ εηζπξάμεη ζε θαίξηα ζέκαηα, έλα απφ
ηα νπνία ζα ην αλαπηχμσ ζηελ παξέκβαζή κνπ κεηά απφ ιίγν. Σν γεγνλφο φηη
είζηε βέβαηα αθφκα πεξηζζφηεξν ζε κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο πφιεηο ηεο
Διιάδνο λα πσ ζηελ πξψηε πεληάδα, θάπνπ εθεί ηελ εληάζζσ, παξαθαιψ κε
κνπ πείηε δεθάδα, ή δεθαπεληάδα, δελ κπνξψ, ζε κηα πφιε ζε έλα Γήκν
κάιινλ θαη ζε κηα Πεξηθέξεηα, φπνπ έρνπκε έηνηκεο κειέηεο πξνο έληαμε ζε
πξνγξάκκαηα ελέξγεηαο - ελλνψ ηελ γεσζεξκία καο – θαη φπνπ κφιηο ζήκεξα
βγήθε ζηνλ αέξα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ε έληαμε ηνπ ρπηή ησλ νθηψκηζη
εθαηνκκπξίσλ θαη φπνπ ζα παξαθαιέζσ θαη ηψξα θαη ιίγν κεηά ηα 88
εθαηνκκχξηα ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ησλ 155.000 ηφλσλ
ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε λα κπεη θαη απηφ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, γηαηί εάλ δελ κπεη ζην
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ΔΠΠΔΡΑΑ Τπνπξγέ κνπ, ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηελ επφκελε ζχγθιεζε
λα θπλεγάκε πξνγξάκκαηα κέζα απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ δπζθνιίεο, ζε κηα επνρή ’14 κπαίλεη,
φπνπ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβεί ε Μνλάδα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε φπσο θαη
ζηηο άιιεο 13 Πεξηθέξεηαο θαη ζαο ιέσ φηη ζηηο 3 ηνπ κελφο ήδε θαηαηέζεθαλ
πξνζθνξέο απφ 7 εηαηξηθά ζρήκαηα θαη είκαζηε ζην ζηάδην ηεο πξνεπηινγήο
ησλ

πξψησλ

έμη,

δειαδή

βαδίδνπκε

ηαρχηαηα

εθπιεξψλνληαο

ηηο

ππνρξεψζεηο καο.
Δπραξηζηψ πνπ ήξζαηε κ’ φιν ην επηηειείν ζαο, πηζηεχσ φηη
κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ζα πξνθχςνπλ αξθεηά ζεκαληηθά πξάγκαηα θαη απηφ
ζπλερίζηε ην.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Αιεμαλδξνχπνιεο.
Να δψζνπκε ηνλ ιφγν ηψξα ζην Πεξηθεξεηάξρε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θ. Καξνχληδν.
«Υαηξεηηζκόο από θ. Αζ. Καξνύληδν»
ΑΘ. ΚΑΡΟΤΝΣΕΟ: Οξηζκέλεο επηζεκάλζεηο λα θάλσ. Ζ πξψηε είλαη απφ
ηελ εκπεηξία κνπ ηφζα ρξφληα ζηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ. Δίκαζηε ζε έλα
θξίζηκν ζηαπξνδξφκη. Πνην είλαη απηφ;
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ γέθπξεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 16 δηο
πνπ ζα είλαη ε επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο ζπλ Σακεία πλνρήο θαη ηα
ππφινηπα. Δίλαη πεξίπνπ 7 δηο ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή ην Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο θάλεη κηα ηεξαξρεκέλε δνπιεηά έηζη ψζηε λα κελ πεξάζνπλ θαη ηα
7 δηο σο γέθπξεο.
Γηαηί εάλ πεξάζνπλ σο γέθπξεο, αληηιακβάλεζηε φηη ζα κηιάκε
γηα επηά – νθηψ δηο γηα ην ππφινηπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δελ ζα
κπνξέζνπκε λα έρνπκε νπζηαζηηθή ζηφρεπζε.
Ννκίδσ φηη θαη νη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, αιιά θαη
ησλ ππνινίπσλ Τπνπξγψλ θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, έρεη μεθηλήζεη κηα
δηαδηθαζία ηέηνηα ηεξάξρεζεο θαη θάπνηα ζα αθαηξεζνχλ απ’ απηά ηα έξγα
γηαηί ηα πεξηζζφηεξα είλαη νδνπνηίεο θαη θάπνηα ζα αμηνινγεζνχλ.
Απηφ είλαη ην πξψην θφθθηλν θσηάθη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην
πξνζέμνπκε φινη, δηφηη ην ππφινηπν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνπ πξέπεη λα
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ζρεδηαζηεί θαη κάιηζηα κε κηα ζηφρεπζε ην πφζν ζα επηθέξεη ζην ΑΔΠ ηεο
ρψξαο.
Γειαδή ηψξα πνπ ε ρψξα καο πεξλάεη θξίζε, είλαη πνιχ
δχζθνιν λα πνχκε απηφ ην ΔΠΑ πνπ δήζακε ζ’ απηή ηε πεξίνδν θαη πνπ ζα
θιείζεη ηη πξνζδφθηκν έδσζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θξίζεο απηά ηα επηά
ρξφληα θαη εηδηθά ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα.
Άξα απηφ πνπ ζα ζρεδηάζνπκε θαη ζα ζηνρεχζνπκε ζηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, πνιιαπιαζηαζηηθά πξέπεη λα είλαη πην
ζθηρηφ, πην δεκέλν ζηελ ζηφρεπζε, πξνθεηκέλνπ λα έρεη κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα ζην πξνζδφθηκν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.
Δάλ δελ πεηχρεη απηφ ην ζηφρν θαη ηα έξγα λα πινπνηεζνχλ,
δελ ζα θάλνπκε ην άικα πνπ πξέπεη λα ην θάλνπκε γηα λα βγνχκε απφ ηελ
θξίζε.
Κξίζε δελ είλαη κφλν νη ηξάπεδεο. Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε πνπ
ζέισ λα θάλσ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη κάιηζηα ζέισ λα ζπγραξψ ηνλ θ.
Τπνπξγφ γηαηί πξαγκαηηθά έρεη ηελ άπνςε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηνπ
πεξάζκαηνο ελφο κεγάινπ θνκκαηηνχ πνπ κέρξη ηψξα ηα Τπνπξγεία ην
πινπνηνχζαλ ζα πεξάζεη ζηελ Απηνδηνίθεζε θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά κέζα
απφ ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη κε ηελ Κνηλφηεηα, πάλσ απφ ην 35%
ζα ην δηαρεηξηζηνχλε απεπζείαο νη Πεξηθέξεηαο. Πνπ ζεκαίλεη ξφινο ζηελ
Απηνδηνίθεζε πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη πνιχ ζσζηφ.
Δγψ σο απηνδηνηθεηηθφο παιηά θαη σο θξαηηθφο ηα ηειεπηαία
ρξφληα λα πσ θάηη. ηη είλαη ε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ηεο Απηνδηνίθεζεο
παίξλεη αξκνδηφηεηεο θαη έρεη θαη πνιχ κεγάιε επζχλε λα δηαρεηξηζηεί έλα
κεγάιν θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο κε ηελ ζηφρεπζε πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο.
Οη επζχλεο πνπ ζα δεηεζνχλ ζην κέιινλ γηαηί πξέπεη λα
θάλνπκε απηφ ην άικα δελ ζα είλαη, α! ηη θάλεη ην θξάηνο; Γελ ζα έρνπλ ζρέζε
κφλν κ’ απηά, αιιά ζα έρνπκε ζρέζε φινη καο, ηη θάλνπκε φινη καο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ έξρεηαη κεγάιε θέηα ζηελ Απηνδηνίθεζε, ε
απνηίκεζε ησλ επζπλψλ θαη ν πέιεθπο ζα είλαη βαξχο γηα φινπο καο,
πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε ζ’ απηφ ηνλ θφζκν πνπ είλαη απέμσ, φηη βνεζήζακε
θαη αλεβάζακε ηελ αλάπηπμε, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ηφζν ηα επφκελα επηά
ρξφληα πνπ είλαη θξίζηκα ρξφληα γηα ηελ αλάπηπμε.
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Ζ 3ε επηζήκαλζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη φηη, ην είπε θαη ν
Τπνπξγφο αιιά νθείισ λα ην ηνλίζσ θαη εγψ, ηα έξγα ηνπ πεξηβάιινληνο
είλαη ηα έξγα ηα νπνία ζα μεπεηάμνπλ ηελ ρψξα καο πξνο ηα έμσ. Καη ζηνλ
ηνπξηζκφ, ε Διιάδα πεξηβάιινλ πνπιάεη έμσ θαη πνιηηηζκφ.
Απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. Πξέπεη λα έρνπκε
νινθιεξσκέλε εηθφλα, ην πψο γίλεηαη, γηαηί γίλεηαη έλαο βηνινγηθφο, δελ γίλεηαη
απιά γηα λα ιχζεη έλα ζέκα.
Γελ γίλεηαη απιά κηα δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Δίλαη έξγα ηα
νπνία ρηππάλε θαηεπζείαλ ηελ θακπάλα ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ
θαη ηα πεξηζζφηεξα πξφζηηκα γη’ απηά πέθηνπλ. Γη’ απηφ θάλσ απηή ηελ
επηζήκαλζε Τπνπξγέ κνπ γηαηί ην πηάζαηε ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο θαη λνκίδσ
φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ε ζηφρεπζε ζ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηα έξγα, φπσο
πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Σξηάληεο ν Γεληθφο, πξέπεη λα νινθιεξψζνπκε ηα
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα.
Γελ λνείηαη ζην 2013 λα κηιάκε αθφκα γηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.
Υηππάλε θφθθηλν ζην εμσηεξηθφ ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο. Καη έρνπλ πνιιαπιέο
αληηδξάζεηο.
Σψξα ζε κηα ηέηαξηε επηζήκαλζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη φηη
φλησο, εκείο έρνπκε πάξα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ Απηνδηνίθεζε,
έρνπκε πνιιά έξγα δαζνηερληθά, κηθξνθξάγκαηα ηα νπνία πινπνηνχληαη απφ
ηηο απνθεληξσκέλεο δαζηθέο ππεξεζίεο, γη’ απηφ θαη ζήκεξα είλαη πάξα πνιιά
ζηειέρε εδψ πέξα ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη απηά ηα
έξγα, είκαζηε έηνηκνη κε κειέηεο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη
λνκίδσ φηη ρέξη κε ρέξη φινη καδί, κπνξνχκε λα έρνπκε νπζηαζηηθά
απνηειέζκαηα.
Καη εγψ λα επραξηζηήζσ ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ θ. Σξηάληε
θαζψο επίζεο θαη ηνλ ππεχζπλν ηνλ θ. Μακαινχγθα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο
θαη απηφ πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα είλαη, πξαγκαηηθά λα αμηνπνηήζνπκε ζην
έπαθξν

φινη

καο

ηηο

δπλάκεηο

καο

γηα

λα

έρνπκε

θαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ; Να απηνπαξνπζηαζηψ θαη εγψ ν Νίθνο Μακαινχγθαο
είκαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Δίλαη έλα πξφγξακκα
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λα μεθηλήζσ δπν θνπβέληεο πνιπζρηδέο, είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν νη
δξάζεηο ηνπ εθηείλνληαη ζηνλ πην κηθξφ Γήκν, ζηε Πεξηθέξεηα, ζηα Τπνπξγεία.
Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν ηνλ επφκελν ρξφλν ζα
δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ 2.500 ζπκβάζεηο. Απηφ ην ιέσ πεξηζζφηεξν γηα λα
δψζσ θαη κηα εηθφλα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ε νπνία έξρεηαη, ν Γήκαξρνο,
ν Πεξηθεξεηάξρεο, ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο, λα δεηήζεη κηα επίζπεπζε, κηα
ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ.
Απηφ ην θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα, ην θάλνπκε κηα κηθξή
θαζπζηέξεζε, αιιά απηφ λνκίδσ φηη ε εηθφλα πνπ ζαο είπα, ηα 2.500
ππνέξγα, θαηαιαβαίλεηε ηη δηαρείξηζε γίλεηαη θαη ηη πξνζπάζεηα γίλεηαη απφ
ηελ Τπεξεζία.
Θα μεθηλήζσ κε κηα πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ησλ νπνίσλ απηή ηε
ζηηγκή πινπνηνχκε ζην πξφγξακκά καο, μεθηλψληαο απφ ην πξφγξακκα
«Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ» ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ επηηπρεκέλν. ην
πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ» απηή ηε ζηηγκή ζηε ζπγθεθξηκέλε, ζηελ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε έρνπλ ήδε πξνέγθξηζε δαλείνπ πεξίπνπ
14.000 πνιίηεο. Δγθξίζεθαλ ήδε 6.000 αηηήζεηο, έρνπλ ππαρζεί 4.000 κε
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 46,5 εθαηνκκχξηα επξψ.
Βιέπεηε πάλσ ζην πίλαθα ζην πάλει πψο έρεη θαηαλεκεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ ζην Ννκφ Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο,
Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο.
Σα επφκελα έξγα ηα νπνία ζα αλαθέξσ ηα νπνία είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηηο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, είλαη ηα έξγα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζε
αληαπφθξηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο ηξεηο πξνζθιήζεηο ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ηα νπνία
είλαη 17 έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζηελ πξφζθιεζε 11-05, 1-07 θαη 1-12
πνπ απεπζχλνληαη ζπλνιηθά ζε Οξγαληζκνχο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, ΟΚ θπξίσο γηα ζρνιεία, ζε λνζνθνκεία, ζην Τπνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο ζηε ΓΔΠΑΝΟΜ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
Θα δψζσ ραξαθηεξηζηηθά δπν παξαδείγκαηα ηα νπνία
αλέθεξε θαη ζηελ νκηιία ηνπ θαη ζηελ παξέκβαζή ηνπ ν Τπνπξγφο. Σν έλα
παξάδεηγκα είλαη ην πξφηππν επελδπηηθφ έξγν Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζην
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Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ ην νπνίν ήδε βξίζθεηαη ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
γηα λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην επξψ.
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Ξάλζεο ην νπνίν θαη απηφ βξίζθεηαη
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ
θαη βέβαηα ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηνπηθά ζηε Πεξηθέξεηα ζε 28
πεξίπνπ ζρνιεία, ηα νπνία είλαη ή επαγγεικαηηθά ιχθεηα, ή δεκφζηα ζρνιεία,
ή δεκνηηθά ζρνιεία, ή γπκλάζηα, ή ιχθεηα, ζηε Γξάκα, ζηελ Ξάλζε, ζηα
Άβδεξα, ζηελ Υξπζνχπνιε, ζηελ Καβάια, ζην Παξαλέζηη, ζηελ Πξνζνηζάλε,
ζην ζρνιείν Νηθεθφξνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, ηνλ Ίαζκν, ζηελ Γξάκα, ζηελ
Υξπζνχπνιε, ζηε Κνκνηελή.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα. Πξέπεη θάπνηα ζηηγκή φιε ε
Διιάδα θαη εδψ ζηελ Μαθεδνλία θαη Θξάθε πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα
ηειεηψλνπκε κε ηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο ηαθήο απνξξηκκάησλ.
Ήδε απηή ηε ζηηγκή πινπνηνχληαη δεθαεπηά πξάμεηο ζην
πξφγξακκά καο απφ ηηο νπνίεο ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ζε 28 ζέζεηο ΥΑΓΑ,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 23 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Θεσξνχκε φηη απηά ηα έξγα ηα νπνία νξηζκέλα απ’ απηά είλαη
ζηε θάζε νινθιήξσζεο ησλ κειεηψλ, νξηζκέλα πινπνηνχληαη, ζεσξνχκε φηη
δελ έρνπλ επηζθάιεηα γηα λα κελ νινθιεξσζνχλ κέρξη ηέινο ηνπ ’15.
Γίλεηαη

κηα

αλαθνξά

ζε

πνηεο

πεξηνρέο

γίλνληαη

νη

απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ, φπσο ζην Γνμάην ζηελ Καβάια, ζην Νεπξνθφπη, ζηελ
Λεθάλε Οξεηλνχ ζην Υατδεπηφ, ζην Σξίγσλν, ζηελ Οξεζηηάδα, ζην Παγγαίν,
ζην Παξαλέζηη, ζηελ Πξνζνηζάλε, ζηελ ακνζξάθε, ζην νπθιί θαη ζην
Γηδπκφηεηρν.
Δδψ ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ δηάγξακκα ην νπνίν δείρλεη ηελ
θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ Γήκσλ ζηηο παξεκβάζεηο γηα απνθαηαζηάζεηο
ΥΑΓΑ, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην Γήκν Καβάιαο 44% θαη κηθξφηεξα
πνζνζηά ζηνπο άιινπο Γήκνπο, εθ ησλ νπνίσλ έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη ην
14% ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ απνθαηάζηαζε ε Δγλαηία Οδφο.
Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. Δίλαη έλα ζέκα ην
νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. πσο είπε θαη ν θ. Καξνχληδνο, είλαη
πξαγκαηηθά ε εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ, αιιά παξάιιεια κε ηελ
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εηθφλα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ, ήδε εδψ θαη κηα εβδνκάδα, έρνπλ έξζεη νη
πξψηεο θαηαγγειίεο, ήδε ζα μεθηλήζνπκε φπσο ε ΥΑΓΑ λα πιεξψλνπκε
πξφζηηκα.
Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν ηαιαλίδεη θαη ρξνλίδεη ζηελ Διιάδα θαη
πξέπεη πάζε ζπζία κε ην παξφλ ΔΠΑ θαη κε ηηο κεηαθνξέο ησλ έξγσλ ζηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα θιείζεη ε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζηελ
νδεγία 91271 γηα Γ΄ νηθηζκνχο πξνηεξαηφηεηαο.
Δδψ παξ’ φιν φηη ζα ζαο πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηαηί γηα ηνπο
ζηφρνπο καο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη
επεηδή είλαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν αληίζηνηρν, φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη
έλα κεγάιν πνζνζηφ έξγσλ ζην πξφγξακκά καο ην νπνίν δελ ζα πινπνηεζεί
ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κεηαμχ απηψλ είλαη θαη θάπνηα έξγα
ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηα νπνία νξηζκέλα ή δελ έρνπλ
ζχκβαζε αθφκα, αιιά ήδε έρνπλ δεκνπξαηεζεί, ή θάπνηα απφ ηα ππνέξγα
ηνπο έρνπλ ζχκβαζε θαη θάπνην είλαη ζηελ θάζε δεκνπξάηεζεο.
Απηά ηα έξγα ζε ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζα
κεηαθεξζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε ξεηφ θαλφλα φηη
αθνξνχλ νηθηζκνχο Γ΄ πξνηεξαηφηεηαο.
Να πσ φκσο θαη θάηη άιιν ζ’ απηφ πνπ αλέθεξε ε θα Νηθνιάνπ
απφ ηε Πεξηθέξεηα. ηη ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ
έρνπλ δηεπθξηληζηεί αθφκα γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, φπνπ ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο, είλαη ε NATURA, ή επαίζζεηε
πεξηνρή, ή θάπνην ηδηαίηεξν νηθνζχζηεκα, απηέο δελ ππάξρεη άξλεζε ή κε
έληαμε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Δίλαη ππνρξέσζε ν Γ΄ νηθηζκφο πξνηεξαηφηεηαο αιιά
εμεηάδεηαη ad hoc ε θάζε κηα πεξίπησζε γηα λα εληαρζεί ζηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Να πσ εδψ θαη θάηη άιιν. πκθσλψ θαη εγψ φηη ζα πξέπεη λα
γίλεη απνθέληξσζε. πκθσλψ φηη ε Πεξηθέξεηα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα
έξγα ηεο.
κσο παξάιιεια ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ζπκβνιηθά
θαη Σνκεαθά θαη Γηαπεξηθεξεηαθά απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο, πξέπεη λα
δηαρεηξηζηεί θάπνηα έξγα, ηα νπνία έξγα απηά ζα πξέπεη καδί κε ηελ
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Πεξηθέξεηα, ήδε γίλνληαη ζπλελλνήζεηο κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, λα
δηαρσξίζνπκε θαη λα θάλνπκε δηαθξηηφ ην αληηθείκελν ηη αξκνδηφηεηα έρεη ην
ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηη αξκνδηφηεηα έρεη ε Πεξηθέξεηα.
Δίλαη ζίγνπξν φηη θαη φιν ην budget λα κπνξνχζε λα πάξεη ε
Πεξηθέξεηα, ζεσξψ φηη δελ ην αληέρεη νηθνλνκηθά. Άξα ν δηαρσξηζκφο απηφο
πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεη.
Σα έξγα ινηπφλ πνπ πινπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ζηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, είλαη πεξίπνπ 41 έξγα. Αθνξνχλ έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο,
βηνινγηθψλ

θαζαξηζκψλ,

εθζπγρξνληζκφ

ΔΔΛ,

ελίζρπζε

εμσηεξηθψλ

πδξαγσγείσλ θη ππάξρεη θαη ην έξγν ζε αληαπφθξηζε ηεο αληίζηνηρεο
πξφζθιεζεο γηα ηειε-έιεγρν, ηειερεηξηζκφ, ην νπνίν πέξαζε θάπνηα
δηαδηθαζία

θαη

θάπνηα

πξνβιήκαηα

θαηά

ηηο

εληάμεηο,

θαηά

ηηο

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη θαηά ηηο πξνεγθξίζεηο, αιιά απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ
ιπζεί θαη πηζηεχσ φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ην πνιχ κέρξη ηνλ Φιεβάξε
ζα έρνπλ ιπζεί φια ηα ζέκαηα.
Σα

έξγα

απηά είλαη

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ 164

εθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηα νπνία ηα 30 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ είλαη πξάμεηο
νη νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη
Θξάθε ζηε Πεξηθέξεηα θαη ηα 134 ηα πινπνηεί ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
Δλδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα απηφ αλαθέξνληαη ηα έξγα ηα νπνία
ρξεκαηνδνηνχληαη γηα δηαρείξηζε ιπκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπσο
είλαη ε Πξνζνηζάλε, ην Νεπξνθφπη, αιιά θαη ε Αιεμαλδξνχπνιε, ην νπθιί,
λα κελ αλαθέξσ φινπο ηνπο Γήκνπο, είλαη πεξίπνπ ηα 41 έξγα ησλ 164
εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Δδψ ππάξρεη κηα πζηέξεζε κπνξψ λα πσ ζην ζέκα ησλ
ζπκβάζεσλ νη νπνίεο ζπκβάζεηο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ είλαη πεξίπνπ 41
εθαηνκκχξηα επξψ θαη νη απνξξνθήζεηο είθνζη. Σν πξφβιεκα κ’ απηά ηα έξγα
είλαη, δελ θηαίεη νχηε ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θη Θξάθε, δελ θηαίεη νχηε ην
ΔΠΠΔΡΑΑ, δελ θηαίεη γεληθά ην θξάηνο, θηαίλε νη δηαδηθαζίεο.
Φηαίλε νη δηαδηθαζίεο γηαηί έλα παξάδεηγκα λα ζαο πσ έλαο
βηνινγηθφο θαζαξηζκφο γηα λα κπνξέζεη λα έρεη αλάδνρα ηελ ζηηγκή πνπ
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εληάζζεηαη κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ έρεη ηελ πξψηε απνξξφθεζε κπνξεί λα
πεξάζνπλ θαη δπν ρξφληα.
Φηαίεη ην ζχζηεκα φηη φηαλ παο λα αμηνινγήζεηο νη Δπηηξνπέο
Αμηνιφγεζεο, θαζπζηεξνχλ θαη θάλνπλ αμηνιφγεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη δελ
κηιάσ γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην λφκν λα
θάλνπλ πξνζθπγέο νη ελδηαθεξφκελνη, κηιάσ γηα ηελ θαζαξή δνπιεηά ησλ
Δπηηξνπψλ.
Οη δνπιεηέο απηέο ησλ Δπηηξνπψλ θάλνπλ πέληε κήλεο. Δγψ
απηφ ην ζεσξψ απαξάδεθην. Θεσξψ απαξάδεθην θαη θαηεγνξνχκαζηε θαη
εκείο, θαηεγνξείηαη θαη ν δηθαηνχρνο, είλαη απαξάδεθην γηαηί; Γηαηί δελ
ηειεηψλνπλ ηα έξγα. Γειαδή ηα έξγα ζπζζσξεχνληαη, απηά ηα έξγα ηα δηθά
καο πνπ δελ ζα γίλνπλ ζα είλαη ελάκηζε δηο. Θα κεηαθεξζνχλ ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή, νπζηαζηηθά ζα θιείζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο
απφ πξηλ, δελ ζα κπνξεί ην πξφγξακκα λα ζρεδηάζεη λέεο θαηλνηφκεο
δξάζεηο.
Θα πξέπεη λα πάξεη ππνρξεσηηθά απηά ηα έξγα γηα λα θιείζεη
ηελ ζπκκφξθσζε ζηηο νδεγίεο. Δάλ είραλ ιπζεί απηά ηα πξνβιήκαηα, αλ είραλ
θιείζεη απηά ηα έξγα, ζα έθαλε λέν θαη θαηλνηφκν ζρεδηαζκφ ην θάζε
πξφγξακκα, είηε Πεξηθεξεηαθφ, είηε Σνκεαθφ.
κσο είλαη ππνρξεσκέλν ην θξάηνο θαη ε Πεξηθέξεηα, είλαη
ππνρξεσκέλνη λα θιείζνπλ απηέο ηηο ζπκκνξθψζεηο. Γελ κπνξψ λα δψζσ
απηή ηε ζηηγκή ιχζεηο, ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία λα δνζεί θάπνηα ιχζε, λα
θιείζεη ην ζέκα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ρξνλνβφξσλ θαη ησλ αηέξκνλσλ.
Δμ νπ θαη ην 41 εθαηνκκχξηα επξψ, ζε ζρέζε κε ηα 164 επξψ
πνπ έρνπλ εληαρζεί είλαη πάξα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζεσξνχκε βέβαηα φηη ηα
πεξηζζφηεξα απ’ απηά ηα έξγα είλαη ζε ηειηθή θάζε θαη επεηδή έρνπκε
κπξνζηά καο άιια δπν ρξφληα, πηζηεχσ φηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα ζα
κπνξέζνπλ λα θζάζνπλ λα πηνπλ λεξφ απφ ηελ πεγή.
Απφ ηα 41 έξγα ηα δεθαηέζζεξα έρνπλ ζπκβάζεηο θαη ηα
δεθανθηψ έξγα είλαη απηά ηα νπνία έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνξξνθήζεηο. Έλα
ζεκαληηθφ βέβαηα έξγν ην νπνίν αλαθέξσ εδψ ελδεηθηηθά, αλαθέξζεθε θαη ν
Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ ιεθαλψλ ηα νπνία
έρνπλ νινθιεξσζεί.
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Θέισ φκσο λα δψζσ εδψ πέξα κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε,
φηη λαη κελ ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην έρεη νινθιεξσζεί, άξα ζα πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα εθαξκνζηεί απφιπηα θαη λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα κέηξσλ
πνπ πξνβιέπεη ην δηαρεηξηζηηθφ.
Τπάξρνπλ θαη θάπνηα έξγα ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία απηή ε νπνία ζα κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν, ηα νπνία έξγα πινπνηνχληαη νη κειέηεο, πιεξψλνληαη νη κειέηεο απφ
ην ΔΠΠΔΡΑΑ, σξηκάδνπλ ηα έξγα θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή.
Πεξηπηψζεηο είλαη ηα Άβδεξα, ην Γνμάην θαη ην Σπρεξφ. Έρνπλ
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζην
δίθηπν NATURA απφ ηελ ππξνζβεζηηθή, ην νπνίν είλαη έλα νξηδφληην έξγν ην
νπνίν θαιχπηεη φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη έλα ηκήκα ηνπ είλαη ζηελ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε κε κηα αληίζηνηρε θαηαλνκή 3 εθαηνκκπξίσλ
επξψ.
Οη δξάζεηο πιεκκχξαο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πνπ αλαθέξζεθε
ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ θαη έθαλε εηδηθή αλαθνξά γηα ην πφζν
ζεκαληηθφ είλαη πνπ βξίζθνληαη ζε πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε, ήδε είλαη ζε
δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο φια ηα ζρέδηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Έβξνπ.
Καηαιήγνληαο ζα αλαθέξσ ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ησλ
θνξέσλ δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξζεθε θαη ε θα Νηθνιάνπ, είλαη πξαγκαηηθά ν
Έβξνο θαη φιε ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, είλαη κηα πεξηνρή ε νπνία
έρεη ηδηαίηεξα θπζηθή δηάζηαζε ν ρψξν ηεο.
Λεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή απηή ηέζζεξηο θνξείο. Οη θνξείο
απηνί ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε πεξίπνπ δεθαέμη εθαηνκκχξηα
επξψ.
Τπήξραλ πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
θνξέσλ, γηαηί ππήξραλ ζέκαηα νηθνλνκηθά, ππήξραλ ζέκαηα δηαρείξηζεο,
ππήξραλ ζέκαηα δεκνζηνλνκηθά, απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί
θαη είραλ πάεη ηα εληάικαηα ζηνλ Δπίηξνπν.
κσο απηή ηε ζηηγκή ν Δπίηξνπνο έρεη ζθξαγίζεη ηα
εληάικαηα,

δελ ηίζεηαη ζέκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη νπζηαζηηθά

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο. Οη ελέξγεηέο ηνπο, νη δαπάλεο ηνπο, νη
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πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη λα θάλνπλ κπνξεί λα
γίλνπλ ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα.
Απφ πιεπξάο ΔΠΠΔΡΑΑ θαη Τπνπξγείνπ, βξηζθφκαζηε ζε κηα
πάξα πνιχ θαιή πξνζέγγηζε κε ηνπο θνξείο έρνπκε ελεξγνπνηήζεη φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο θαη πηζηεχνπκε ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ αο πνχκε θαη
ηα κέζα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζα έρνπκε θιείζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε
ζε δεκνπξαηήζεηο, πξνεγθξίζεηο θαη ζπκβάζεηο.
Οπφηε ζα ζέιακε πεξίπνπ ζην κέζν ηεο επφκελεο ρξνληάο, λα
θάλνπκε κηα ζπλάληεζε κε φινπο ηνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
θνξέσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, γηα λα κπνξέζνπκε λα
δνχκε ηα παξαδνηέα, ηα νπνία πξαγκαηηθά θαη ε Κνηλφηεηαο ζην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο δελ ζα πεη αλ πιεξψζακε κηζζνχο γηα ηνπο θνξείο, ζα πεη, ηη
παξαδψζακε.
Καη λαη κελ παξαδψζαλε νπσζδήπνηε θπιάζζνπλ ηελ
πεξηνρή θαη αλ δελ ήηαλ απηνί νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζα ήηαλ έσιεο
ζε φιεο ηηο επηβνπιέο πνπ ππάξρνπλ.
Παξ’ φια απηά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ παξαδνηέα. Θα πξέπεη
λα ππάξρνπλ παξαδνηέα παξαθνινχζεζε νηθνηφπσλ, παξαδνηέα κειεηψλ,
παξαδνηέα δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη βέβαηα εδψ πέξα ζην ζέκα απηφ ζα
πξέπεη θάπνηα ζηηγκή κέρξη ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ φινη νη
θνξείο λα έρνπλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα.
Κιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ γηα δπν ζέκαηα ηα νπνία είλαη
πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη μέξσ φηη ελδηαθέξεη φινπο εζάο, ηνπο θνξείο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δίλαη δπν πξνζθιήζεηο νη νπνίεο είλαη ζηνλ αέξα. Ζ κηα
πξφζθιεζε ε νπνία φπσο αλέθεξε θαη ν Τπνπξγφο αλαξηήζεθε ρζεο θαη
αθνξά ηηο απνθαηαζηάζεηο ή θαη λέεο απνθαηαζηάζεηο ή επεθηάζεηο ΥΤΣΑ,
ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε άκεζα λα θαηαζέζεη πξφηαζε θαη ν Γήκνο
Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ν Γήκνο Ξάλζεο. Καη κηιάσ θαη γηα άιιε κηα πξφηαζε ε
νπνία έρεη πεξίπνπ ηξεηο κήλεο πνπ είλαη αλνηρηή πνπ αθνξά ηα βηναπφβιεηα.
Ζ πξφζθιεζε απηή γηα ηα βηναπφβιεηα έρεη θνβεξή
αληαπφθξηζε,

ππάξρνπλ

κέρξη

ζηηγκήο

εθαηφ

πξνηάζεηο

νη

ππεξβαίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 25 εθαηνκκπξίσλ θαηά 400%.

30

νπνίεο

ΖΜΔΡΗΓΑ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ - 5/12/2013

Δίλαη πεξίπνπ εθαηφ εθαηνκκχξηα νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί. εκαίλεη φηη είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ελδηάκεζνπ ηεο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ.
Πξνζπαζνχκε ζαλ Τπνπξγείν κέρξη ηέινο ηνπ κήλα, κηα θαη
είκαζηε ζην Γεθέκβξην λα έρνπκε κηα ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ
νη νπνίεο είλαη αμηφινγεο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ψζηε λα
κπνξέζνπκε λα δνχκε θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα αληέμεη απηφο ν
πξνυπνινγηζκφο ή εάλ ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε κηα κηθξή ππέξβαζε θαη
πηζηεχνπκε φηη ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ, ην πνιχ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ζα
έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο εληάμεηο.
Βέβαηα επεηδή 1/1/2014 είκαζηε ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν, πηζηεχσ φηη θαη θάπνηα έξγα ηα νπνία ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα ν νπνίνο
είλαη θαη ζηφρνο, είλαη θαη ζεκαία θαη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, πηζηεχσ φηη ηα έξγα απηά πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ,
ζα κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή.
Σέινο ζα θιείζσ κε έλα ζέκα ην νπνίν ππάξρεη κε ηελ
επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηηο ιάζπεο, ησλ βηνινγηθψλ. Τπάξρνπλ
ζην πξφγξακκά καο καδί κε ηηο άιιεο πξνηάζεηο θαη δπν πξνηάζεηο ηεο
Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Οξεζηηάδαο. Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ ζεηηθή
αμηνιφγεζε, δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ππήξραλ φκσο εδψ θαη έμη επηά
κήλεο ππήξραλ πξνβιήκαηα ζνβαξά λνκηθά γηαηί ε έλλνηα ηεο ελ δπλάκεη
πψιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ εκπεξηέρεη έλα ζνιφ ηνπίν θξαηηθήο
ελίζρπζεο, πξνζπαζήζακε θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη κε ηελ Τπεξεζία θαη κε λνκηθνχο.
Οπζηαζηηθά ην έρνπκε ιχζεη ην ζέκα θαη ζα πξνρσξήζνπκε
ζηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη ζηηο εληάμεηο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ. Τπάξρεη
θαη εδψ έλα ζέκα πξνυπνινγηζκνχ ππέξβαζεο, αιιά πηζηεχσ φηη απηφ είλαη
δηαρεηξηζηηθφ θαη ζα ην ιχζνπκε.
Θα ήζεια ηψξα λα ζαο πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. πσο είπα θαη πξηλ, ε ζέζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
ζε

ζρέζε

κε

ηελ

Πεξηθέξεηα

δελ
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ζπκπιεξσκαηηθή. Γελ πξνζπαζνχκε εκείο λα πάξνπκε έξγα απφ ηελ
Πεξηθέξεηα, νχηε ε Πεξηθέξεηα λα πάξεη έξγα απφ καο.
Πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δνχκε θαζαξά ηνλ ξφιν ηνπ
Σνκεαθνχ κε ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα. Σν Σνκεαθφ Πξφγξακκα έρεη ξφιν
πνιηηηθψλ,

νξηδφληησλ

πνιηηηθψλ.

Έρεη

ξφιν

Πεξηθεξεηαθψλ,

Γηαπεξηθεξεηαθψλ δξάζεσλ. Γελ έρεη ξφιν Πεξηθεξεηαθψλ δξάζεσλ. Σηο
Πεξηθεξεηαθέο δξάζεηο ζα ηηο θάλεη ε Πεξηθέξεηα.
’ απηφ ηνλ ηνκέα φπσο είπα θαη ζηελ αξρή, είκαζηε ζηε θάζε
θαη κε ηηο Τπεξεζίεο θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ ΔΠΑ, λα
δηαρσξίζνπκε ηνλ ξφιν ηνπ ηνκεαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηηο Πεξηθέξεηεο, γηα
λα μέξνπκε ζηελ επφκελε Πξνγξακκαηηθή ηη πξέπεη λα γίλεη.
Δλδεηθηηθά ζαλ Γηαπεξηθεξεηαθέο δξάζεηο κπνξψ λα ζαο
αλαθέξσ, ηηο γεληθέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ φπσο είλαη, ν Σνκέαο
ηεο Σηκνιφγεζεο ηνπ Νεξνχ, ε αλαζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ ιεθαλψλ, είλαη ηα
έξγα ηεο ζαιάζζηαο ζηξαηεγηθήο, είλαη ηα έξγα ηεο ζαιάζζηαο ρσξνηαμίαο.
ηνλ ηνκέα ησλ ιπκάησλ, εδψ πνπ είλαη ην πάξα πνιχ
ελδηαθέξνλ, εκείο ζα ζέιακε θαη πηζηεχνπκε φηη είλαη ην πιένλ ζσζηφ απφ
πιεπξάο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο λα νινθιεξψζνπκε ηα έξγα ηα
νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία θάζεσλ.
Έλα έξγν ην νπνίν ην ιεηηνπξγνχκε απηή ηε ζηηγκή ζηελ
Τπεξεζία καο θαη μέξνπκε πψο δνπιεχεη ην απνρεηεπηηθφ πξέπεη λα θιείζεη
θαη ν βηνινγηθφο. Να θιείζεη ιεηηνπξγηθά.
Άξα ζεσξνχκε φηη θη απηφ ην θνκκάηη πξέπεη λα ην
δηαρεηξηζηνχκε. Σν ζέκα ησλ άιισλ ησλ λέσλ βηνινγηθψλ είλαη ζέκα ππφ
ζπδήηεζε, ην εμεηάδνπκε.
Δίλαη άιια ζέκαηα ηα νπνία είλαη κεγάια αληηπιεκκπξηθά έξγα.
Δίλαη ζέκαηα ηα νπνία είλαη βηνινγηθνί θαη απνρεηεπηηθά ζε πάξα πνιχ
ζεκαληηθέο θαη εζληθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο επαίζζεηεο.
Δίλαη

έξγα

ηα

νπνία

αθνξνχλ

δηαρείξηζε

νξηδφληηα

απνξξηκκάησλ. Απφ ηελ δηαινγή ζηελ πεγή, απφ ηελ πξφιεςε κέρξη ηελ
νξηζηηθή δηαρείξηζε.
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Δίλαη έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πξφιεςε απνξξηκκάησλ,
πξάζηλα ζεκεία, έξγα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. ια απηά ηα έξγα ζε
γεληθέο γξακκέο θαη θάπνηα άιια έξγα ηα νπνία ζα ζαο αλαθέξεη ε θα Νίθνπ
ζε κηα παξέκβαζή ηεο,
Πηζηεχσ φηη είλαη ν ζηφρνο θαη γεληθά ε ζέζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Απφ εθεί θαη πέξα δνπιεχεη ε Πεξηθέξεηα θαη είκαζηε καδί ηεο αξσγφο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Λνηπφλ ζα θαιέζνπκε ζην βήκα ηελ θα Κσλζηαληίλα Νίθα, κε
ζέκα: «Γηαρείξηζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο πνηακνχ Έβξνπ θαη ζρέδην
δηαρείξηζεο

ιεθαλψλ

απνξξνήο

πνηακψλ

πδάηηλσλ

δηακεξηζκάησλ

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.

Πξώην Μέξνο
«Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο Πνηακνύ Έβξνπ θαη ρέδην
Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ Τδάηηλσλ Γηακεξηζκάησλ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο»
Κ. ΝΗΚΑ: Καιεζπέξα ζαο. Δθ κέξνπο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, ζα
ζαο παξνπζηάζσ ηα ηξία ππνέξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2007-2013.
Σν πξψην έξγν ην νπνίν έρεη αλαθεξζεί θαη αλαθέξζεθε
αξθεηέο θνξέο θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλαπιεξσηή θ. Καιαθάηε θαη απφ ηνλ
Δηδηθφ Γξακκαηέα, αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηνπ ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φπσο βιέπεηε 2,5
εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Σν δεχηεξν αθνξά ην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο
ιεθάλεο απνξξνήο Έβξνπ, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο λέαο Κνηλνηηθήο
Οδεγίαο 200760 γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 260.000 €.
Σν ηξίην ππνέξγν πνπ είλαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
πιεκκχξαο ιεθαλψλ απνξξνήο γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πδαηηθνχ
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δηακεξίζκαηνο Θξάθεο πιελ ηνπ Έβξνπ θαη γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ
πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο.
Σν πεξηερφκελν ηψξα ηνπ πξψηνπ ππνέξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη
θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ζην
πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2060 ηεο γλσζηήο νδεγίαο
– πιαίζην γηα ηα λεξά.
Σν ζρέδην δηαρείξηζεο είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηάζηαζε
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη

ππφγεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο,

θαηαγξάθεηαη ινηπφλ ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε αμηνινγείηαη, πξνζδηνξίδνληαη
νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη θαζνξίδεηαη έλα πξφγξακκα κέηξσλ γηα ηελ
επίηεπμε κε βάζε ηελ απαίηεζε ηεο νδεγίαο, ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο
θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ.
Βαζηθή δηαδηθαζία ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη
θαηλνηνκία ηεο Οδεγίαο, ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο. Καη ζηα πιαίζηα
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, επηζθεθζήθακε θαη ηελ πφιε
Αιεμαλδξνχπνιε,

κε

ηελ

δηνξγάλσζε

κηαο

εκεξίδαο

ζαο θαη ηελ
φπνπ

ζαο

παξνπζηάζηεθε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. πδεηήζεθε ην πξφγξακκα κέηξσλ
θαη αξθεηνί θνξείο ζπλέβαιαλ κε παξαηεξήζεηο θαη απφςεηο γηα ηελ
ζπλδηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο.
Θα ήζεια ιίγν λα ζηαζψ ζην πξφγξακκα κέηξσλ ιέγνληαο
φηη, ην πξφγξακκα κέηξσλ απνηειείηαη απφ δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα
βαζηθά κέηξα ηα νπνία είλαη κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο Κνηλνηηθέο
Οδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ θαη ηα
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, πνπ είλαη κέηξα θαη έξρνληαη θαη βάδνπλ πξφζζεηνπο
φξνπο πνπ ζ’ απηά ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί φηη
δελ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο, είηε
πνζνηηθά, είηε ρεκηθά, είηε νηθνινγηθά.
Σψξα ε λέα πξφθιεζε, ε θαηλνχξγηα πξφζθιεζε θαη ην
δχζθνιν είλαη, ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ
εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ.
Σν πξφγξακκα κέηξσλ θαζνξίδεη πνηνο είλαη αξκφδηνο θνξέαο
αλά δξάζε θαη αλά κέηξν γηα λα ην πινπνηήζεη θη επίζεο ζέηεη θαη έλα ρξνληθφ
νξίδνληα πινπνίεζεο.
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Βξαρππξφζεζκα κέρξη

ην 2015 πνπ είλαη ε πξψηε

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, κεζνπξφζεζκα ην 2021 θαη
καθξνπξφζεζκα ην 2027.
Οη θνξείο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο κέηξσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ
δηακεξηζκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο είλαη θαη ηα ηξία επίπεδα
δηνίθεζεο, απφ Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄
βαζκνχ.
Σν πξφγξακκα κέηξσλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί λα
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, φπνπ κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο
Οδεγίαο απαηηείηαη θαη αλαζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο.
Σν δεχηεξν ππνέξγν φπσο αλαθέξνπκε είλαη ην ζρέδην
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Έβξνπ. Δίλαη
έλα ζρέδην, πνπ φπσο είπε θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ, μεθίλεζε απφ
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 θαη είλαη ην πξψην ζρέδην πνπ ιεηηνπξγεί πηινηηθά
ζηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο νδεγίαο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
θηλδχλσλ πιεκκχξαο, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε
κε κηα Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο είλαη, λα βνεζήζεη ηα θξάηε –
κέιε ζηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ
πιεκκχξαο. Ζ Οδεγία γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ
πιεκκχξαο, έξρεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ νδεγία – πιαίζην γηα ηα
λεξά.
πλεπψο ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ γηα ηνλ
θίλδπλν πιεκκπξψλ, ζα δξνπλ θαη απηά ζπκπιεξσκαηηθά ζηα

ήδε

πθηζηάκελα ζρέδηα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ.
Γη’ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν θαη ε Οδεγία γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ πιεκκπξψλ ε 2007, έρεη σο γεσγξαθηθή κνλάδα εθαξκνγήο ηελ ίδηα
κε ηελ νδεγία – πιαίζην γηα ηα λεξά. Σελ πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ
ην γλσζηφ ζε φινπο καο ζπζηαηηθφ δηακέξηζκα.
Δδψ δηαθνξνπνηνχληαη ιίγν νη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο. Δίλαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Γηεπζχλζεηο Τδάησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ζπλεξγάδεηαη φκσο ζηελά
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γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο.
ηελ παξνχζα θάζε, ζηελ πξψηε θάζε θαηάξηηζεο ησλ
ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο φισλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηεο
ρψξαο, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο έρεη εθρσξεζεί κε απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία
Τδάησλ.
ηα πιαίζηα θαηάξηηζεο ινηπφλ ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζα πξνζδηνξηζηνχλ αξρηθά ηα εμήο:
Ζ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πιεκκχξαο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ δσλψλ δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο, πνπ
φπσο αλέθεξε θαη ν θ. Δηδηθφο Γξακκαηέαο έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί νη δψλεο
δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο κφιηο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 θαη έρεη
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ραξηψλ
θηλδχλνπ πιεκκχξαο.
Γειαδή ησλ ραξηψλ πνπ ζα απνηππψλνπλ απφ ηελ κηα ηνλ
θπζηθφ θίλδπλν θαη απφ ηελ άιιε πνην είλαη ην κέγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ
έρεη θέξεη απηή ε εθδήισζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ.
Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαξηηζηεί ην ζρέδην
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο φπνπ ζα έξζεη λ’ αληηκεησπίζεη θαη ηηο
δπζκελείο

επηπηψζεηο

ηνπ

θηλδχλνπ

πιεκκχξαο,

εθαξκφδνληαο

θαη

αλαπηχζζνληαο, αλαπηχζζνληαο πξψηα θαη εθαξκφδνληαο ζηε ζπλέρεηα έλα
πξφγξακκα κέηξσλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ.
Σν

ρξνλνδηάγξακκα

ινηπφλ

έρεη

σο

εμήο,

κεηά

ηηο

πξνθαηαξθηηθέο αμηνιφγεζεο αλακέλνπκε κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 λα
έρνπλ νινθιεξσζεί νη ράξηεο πνπ αλέθεξα θαη κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015,
ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο γηα ηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ
έξγνπ.
Δδψ βιέπεηε ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, φπνπ
έρνπκε ηελ απνηχπσζε ησλ δσλψλ εηδηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο.
Ξεθηλάεη απφ ηελ Νέα Βξχζα θαη εθηείλεηαη θάησ κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ
πνηακνχ ζηνλ Άδξα, πεξηκεηξηθά ηνπ Άδξα θαη βφξεηα απηνχ κέρξη ηελ
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ζπκβνιή ηνπ, θαζψο θαη θάησ εδψ Γπηηθά ηνπ ξέκαηνο εδψ είλαη ην Γέιηα
πνπ δεκηνπξγεί κηα πιεκκχξα.
Καη ζηελ θαη’ άξζξν ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο
ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, αιιά θαη ζηελ θαηάξηηζε φισλ ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ πιεκκχξαο, ζα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο.
Πξνσζεί θαη ελζαξξχλεη ε Οδεγία 2007 ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε
Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηνπ Έβξνπ, αλέπηπμε έλα
δηαδξαζηηθφ ηφπν, κηα ηζηνζειίδα εηδηθά γηα ηηο πιεκκχξεο, ζε αληηζηνηρία κε
ηελ ηζηνζειίδα γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο, φπνπ ζα αλαξηάηαη ην ζχλνιν ησλ
πιεξνθνξηψλ φρη κφλν γηα ην έξγν ηνπ Έβξνπ, αιιά θαη γηα ηα ινηπά έξγα
ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηεο
ρψξαο.
Δδψ παξνπζηάδνληαη γηα ην ηξίην ππνέξγν έληαμεο ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο γηα ην
πδαηηθφ δηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, εδψ βιέπνπκε φηη ε ρακειή
δψλε ηνπ ηξπκφλα θαη ηνπ Αγγίηε έρεη πςειφ θίλδπλν πιεκκχξαο. Καιχπηεη
πεξίπνπ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο έθδνζεο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη γη’
απηέο ηηο πεξηνρέο ζα θαηαξηηζηνχλ νη ράξηεο θηλδχλνπ επηθηλδπλφηεηαο
πιεκκχξαο θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο.
Αληίζηνηρα πιελ ηεο ιεθάλεο ηνπ Έβξνπ φπσο είπακε έρεη
δηαθνξνπνηεζεί κε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε απηή
ηελ πξνβιέπεη θαη ε Οδεγία 2000760 δεηάεη απφ ηα θξάηε – κέιε λα
επηθαηξνπνηνχλ απηή ηελ πξνθαηαξθηηθή ηνπο αμηνιφγεζε κε ηελ θαηλνχξγηα
θαηαγξαθή ησλ πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ κέρξη ην 2018.
Γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα Θξάθεο πιελ ηεο ιεθάλεο ηνπ
Έβξνπ, βιέπνπκε εδψ φηη ζηνλ θάκπν ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Κνκνηελήο φηη ε
ηξσηφηεηα

γηα

ηνλ

θίλδπλν

πιεκκπξψλ

είλαη

πνιχ

πςειή,

έρνπλ

ραξαθηεξηζηεί σο δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη γη’ απηή
ηελ πεξηνρή ζα θαηαξηηζηνχλ νη ράξηεο θηλδχλνπ επηθηλδπλφηεηαο ηεο
πιεκκχξαο θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο.
Σψξα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζηνρεχνπλ
ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο.
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πξφιεςε. Με ηα κέηξα αλάζρεζεο θαη εθηφλσζεο ηεο πιεκκχξαο θαη ηελ
απνθπγή ησλ δεκηψλ. Μηιάκε γηα απνθπγή δεκηψλ.
ηελ πξνζηαζία λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα
κεηξηάζνπκε ηνλ θίλδπλν ηεο πιεκκχξαο ζηελ εηνηκφηεηα, ζηελ ελεκέξσζε
θαη έγθπξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη φισλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ζηε
πεξίπησζε

εθδήισζεο

ελφο

πιεκκπξηθνχ

ζπκβάληνο

θαη

ζηελ

απνθαηάζηαζε.
Έξρεηαη θαη πξέπεη ε θνηλσλία λα επαλέιζεη ζηελ πξφηεξε
θαηάζηαζή ηεο θαη θαλνληθή ηεο ιεηηνπξγία. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θαο Νίθα.
Θα ήζεια λα θαιέζσ ζην βήκα ηελ θα Νίθνπ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα λα καο
θάλεη θαη απηή κηα παξέκβαζε πάξα πνιχ ζηνρεπκέλε ζηα ζέκαηα ηεο
ελέξγεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

« Έξγα Δλέξγεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Ζ Δλέξγεηα ζηελ Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2014-2020»
Η. ΝΗΚΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ κέλα. Θα ζαο κηιήζσ γηα ηα έξγα ηεο
ελέξγεηαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ θπξίσο γηα ηα έξγα ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ θαζψο θαη γηα ην πψο βιέπεη θαηαξρήλ ην Τπνπξγείν ηελ ελέξγεηα
ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο.
Να μεθηλήζνπκε. Οη βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα βαζηθά
πξνγξάκκαηα ζηα νπνία πινπνηνχληαη έξγα ελέξγεηαο ζην ΔΠΑ είλαη ην
ΔΠΠΔΡΑΑ

θαη

ην

Δπηρεηξεζηαθφ

Πξφγξακκα

Αληαγσληζηηθφηεηα

θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. ην ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξρνπλ θπξίσο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη έξγα θαη
αμηνπνηήζεηο αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη νη βαζηθέο ππνδνκέο ηεο ελέξγεηαο
ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη επίζεο θαη νη
δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα.
Να μεθηλήζνπκε κε ην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ».
Σν πξφγξακκα έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ηξία ρξφληα θαη φπσο είπε θαη ν θ.
Μακαινχγθαο πξηλ πάεη πνιχ θαιά. Δίρακε μεθηλήζεη κε έλα πξνυπνινγηζκφ
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396 εθαηνκκχξηα θαη πξφζθαηα ηνλ Οθηψβξην απμήζεθε ν πξνυπνινγηζκφο
ζηα 548 εθαηνκκχξηα, εληζρχνληαο ην πξφγξακκα ηεο άκεζεο ελίζρπζεο πνπ
αθνξά ηελ επηρνξήγεζε.
ην πξφγξακκα ηα θίλεηξα είλαη φηη δίλεη ζηνπο πνιίηεο άηνθα
δάλεηα θαη επηδφηεζε αλάινγα κε ην εηζφδεκα ε νπνία θζάλεη κέρξη θη ην 70%
θαη θαιχπηεηαη ην θφζηνο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη επίζεο ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν πνιίηεο ζχκβνπιν έξγνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα
γίλεη πην εχθνιε γη’ απηφλ ε δηαδηθαζία.
Γελ ζα ζαο θνπξάζσ κε ηα ζηνηρεία, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο. ’
απηφ ην πξφγξακκα είρακε θαηαιήμεη κε γλψκνλα ηελ κεγάιε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζπγθεθξηκέλα θαη αλ δνχκε θάπνηα
απνηειέζκαηα απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ έρνπλ βγεη,
έρνπκε θηίξηα εμαηξεηηθά ελεξγνβφξα, ηα πεξηζζφηεξα ε πιεηνςεθία ησλ
θηηξίσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξηλ ην ’90.
Γηα λα κπνξέζεη θαη γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη παξεκβάζεηο ζα
πξέπεη λα πεηπραίλνπκε ελεξγεηαθφ ζηφρν εθηφο απφ ηα άιια θξηηήξηα ηεο
επηιεμηκφηεηαο θαη είραλ γίλεη θάπνηεο ζπλαιιαγέο ην ’12 νη νπνίεο εθεί κπήθε
θαη ην 70% επηρνξήγεζε θαη απμήζεθε θαη ε ηηκή δψλεο ψζηε λα είλαη
επηιέμηκεο πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο. Βιέπεηε ηηο επηιέμηκεο παξεκβάζεηο λα κελ
ηηο αλαιχζνπκε απηή ηε ζηηγκή βαζηθά αθνξνχλ θαη είλαη παξεκβάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηφζν ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, αιιά θαη ζηνλ
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο βιέπνπκε φηη ζηελ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, πάεη
θαη εδψ αξθεηά θαιά ην πξφγξακκα. Δίλαη πάλσ απφ 45 εθαηνκκχξηα ζε
πξνυπνινγηζκφ νη ππαγσγέο θαη αλ δνχκε θαη ηα νινθιεξσκέλα έξγα, έρνπλ
νινθιεξσζεί αξθεηά έξγα γχξσ ζηα 1500 θαη έρνπκε ην 1/3 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρνπλ εληαρζεί απηή ηε θνξά, έρνπλ ππαρζεί θαη έρεη
ήδε απνπιεξσζεί 15 εθαηνκκχξηα ηειηθέο εθηακηεχζεηο θαη 9 εθαηνκκχξηα
πξνθαηαβνιέο.
Αλ δνχκε ηα απνηειέζκαηα ζηε Πεξηθέξεηα ε εμνηθνλφκεζε
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζε 173,7 θηινβαηψξεο ην ηεηξαγσληθφ, είλαη
θαιχηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ρψξαο πνπ είλαη γχξσ ζηα 146 θηινβαηψξεο
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ην ηεηξαγσληθφ θαη βιέπνπκε θαη ηελ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέρξη
ζηηγκήο απφ ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπκε.
Έλα άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ
αθνξά Γήκνπο θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε Γήκνπο. Δίλαη ε
πξφθιεζε 1.13 ην «Δμνηθνλνκψ 2» φπσο ην ιέκε εκείο, είλαη ζηελ νπζία ε
ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα

«Αληαγσληζηηθφηεηα

θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».

Δδψ

έρνπλ

θαηαηεζεί ην πξφγξακκα βξίζθεηαη, νη πξνηάζεηο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο θαη έρνπλ μεθηλήζεη εληάμεηο θαη πξνρσξάκε αξθεηά γξήγνξα
ηψξα γηα λα κπνξέζνπκε λα νινθιεξψζνπκε ζχληνκα θαη λα πξνιάβνπλ λα
νινθιεξσζνχλ ηα έξγα εληφο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
Έρνπλ θαηαηεζεί 139 πξνηάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
51 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο,
έρνπλ

θαηαηεζεί

πξνηάζεηο

απφ

επηά

Γήκνπο,

ν

ζπλνιηθφο

ηνπο

πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 2,4 εθαηνκκχξηα επξψ θαη είλαη απηή ηε ζηηγκή
ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη άκεζα ζα εληαρζνχλ.
Δπίζεο λα πσ φηη, ζην πξφγξακκα πξνβιεπφηαλ αξρηθά 30%
ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ, πνπ πξφζθαηα έγηλε κηα ξχζκηζε ηνλ Οθηψβξην
θαη ηψξα ζα ρξεκαηνδνηείηαη ην ζχλνιν ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ
ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη λνκίδνπκε φηη απηφ ζα βνεζήζεη θαη
ηα έξγα, γηαηί εδψ βιέπεηε ηα ππφινηπα έξγα πνπ είλαη αλά λνκφ ζηηο
πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί.
Γπν ιφγηα, παξ’ φιν πνπ δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΠΠΔΡΑΑ αιιά αθνξά θαη θάπνηνπο Γήκνπο ζηε Πεξηθέξεηα γηα ηα έξγα πνπ
είλαη εληαγκέλα θαη πινπνηνχληαη ζην πξψην «Δμνηθνλνκψ». Καη απηά ηα έξγα
παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, αιιά ηψξα ειπίδνπκε φηη κε ην 100% ζα
επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη ζα γίλνπλ πην γξήγνξα. Καη λα κηιήζνπκε θαη
γηα δπν άιια έξγα απφ ηηο ππνδνκέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ
πνπ αθνξνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα κεηαμχ άιισλ.
Σν πξψην είλαη έλα πηινηηθφ έξγν πνπ πινπνηεί ν δηαρεηξηζηήο
ηεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν ΓΟΓΖΔΜ θη αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε
έμππλσλ κεηξεηψλ. Δίλαη ην πηινηηθφ έξγν πνπ ζα νδεγήζεη κέρξη ην 2020
ζηελ πιήξε εθαξκνγή ζ’ φιε ηελ ρψξα θαη ζα έρνπκε ηέηνηνπο κεηξεηέο θαη
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πινπνηείηαη ζε ηξεηο Πεξηθέξεηεο, ηψξα ζα μεθηλήζεη ην έξγν, γηαηί είρακε θαη
δηάθνξα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ιχζεθαλ πξφζθαηα.
ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε, ζην Βφξεην Αηγαίν θαη ζηα
Ηφληα. Καη άιιν έλα έξγν πνπ αθνξά κφλν ηελ Πεξηθέξεηα είλαη ε θαηαζθεπή
ηνπ θέληξνπ ππεξπςειήο ηάζεο ζηε Νέα άληα, φπνπ ην έξγν βξίζθεηαη,
πινπνηείηαη θαη ζα νινθιεξσζεί ζχληνκα θαη κ’ απηφ ην έξγν ζα εληζρπζεί ε
κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Πεξηθέξεηα
θαη ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθφ ΑΠΔ πνπ ππάξρεη, θαζψο ζα
απμήζεη ηελ δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ λένπο
ζηαζκνχο.
Απηά
πξνγξακκαηηθή.

γηα

Σψξα

λα

ηα

έξγα

δνχκε

πνπ
ιίγν

ζε

γίλνληαη
ζρέζε

ζηελ
κε

πθηζηάκελε

ηελ

επφκελε

πξνγξακκαηηθή ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ην Τπνπξγείν. Καη’ αξρήλ
έρνπκε ηφζα έξγα εμνηθνλφκεζεο θαη ΑΠΔ θαη έξγα ππνδνκψλ.
Δδψ βιέπνπκε πψο θαηαιήμακε αλαιχνληαο ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε θαη βιέπνληαο πνχ βξηζθφκαζηε απφ άπνςε θαηαλαιψζεσλ ζε
θηίξηα ή ζε επηρεηξήζεηο θαη πφζν είλαη απαξαίηεηε ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ θαζψο θαη δηαλνκήο θαη ην δπλακηθφ ησλ ΑΠΔ.
Έρνπκε θαηαιήμεη ζε θάπνηεο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ζαλ
θεληξηθέο ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν, πνπ αθνξνχλ πξψηα απ’ φια ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θπξίσο ζηα θηίξηα θαη ζηηο
κεηαθνξέο. Σνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ
ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ΑΠΔ θαη ηελ
αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ πφξσλ.
πσο είπακε ηα θηίξηα είλαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα
εμνηθνλφκεζε θαη ζηφρνο ζα ήηαλ λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε δξάζεηο, ηφζν
ζηνλ νηθηαθφ, ζηα δεκφζηα, αιιά θαη ζηα επαγγεικαηηθά θηίξηα. Απηφ ζα ήηαλ
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη λα ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα λα
κπνξέζνπλ λα γίλνπλ φια απηά, θαζψο εθηφο ησλ άιισλ ππάξρνπλ θαη
δεζκεπηηθνί

ζηφρνη

απφ

Δπξσπατθέο
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νπζηαζηηθά, παξ’ φιν πνπ ε εμνηθνλφκεζε είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, έξρνληαη
φκσο θαη καο ηελ επηβάιιεη θαη κε ηνπο δηαγλσζηηθνχο ζηφρνπο.
Έλαο απ’ απηνχο είλαη φηη θάζε ρξφλν απφ ηνλ επφκελν κήλα
απφ 1/1/2014 ζα πξέπεη λα αλαθαηλίδεηαη ην 3% ηεο επηθάλεηαο ησλ δεκφζησλ
θηηξίσλ θαη ππάξρεη θαη έλαο άιινο ζηφρνο πνπ είλαη πνιχ πην δχζθνινο, πνπ
ζα πξέπεη θάζε ρξφλν λα έρνπκε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 1,5% πνπ
απηφ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν απφ ην ’14 κέρξη ην ’20.
ην πιαίζην ινηπφλ απηφ έρνπκε δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, παξάιιεια επεηδή πξνρσξάεη ν
ζεζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
βνεζήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνηθνλφκεζεο, ππάξρεη πξφβιεςε γηα
ελίζρπζή ηνπο.
Ζ αλάπηπμε, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηαθνξάο
θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απηά είλαη έξγα ππνδνκψλ, είλαη θπξίσο
Γηαπεξηθεξεηαθά θαη βγαίλνπλ θάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο απφ ηνλ θεληξηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ε επέθηαζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο,
αιιά θπξίσο δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Καη εδψ ππάξρνπλ δπν έξγα πνπ
αθνξνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα ην έλα απ’ απηά αθνξά ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο
θαηαζθεπήο ζηαζκνχ ζπκπίεζεο ζηνπο Κήπνπο Έβξνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί
θαη κηα εηαηξεία παξνρήο αεξίνπ κηα ΔΠΑ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε.
Δίλαη απφ ηηο ηξεηο λέεο ΔΠΑ πνπ ζα γίλνπλ ην ακέζσο
επφκελν δηάζηεκα. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε εμέιημε ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζα ζηήζεη ηελ ΔΠΑ.
Οπφηε έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά ην ζέκα θαη ινγηθά ζ’ αξρίζνπλ
λα ιεηηνπξγνχλ απηέο νη εηαηξείεο κέρξη ην 2014. Καη νη άιιεο πξνηεξαηφηεηεο
δελ ζα αλαθεξζψ αλαιπηηθά έηζη θη αιιηψο ζα ζπδεηεζνχλ ζην δεχηεξν κέξνο
ηεο ζεκεξηλήο Ζκεξίδαο. Δίλαη αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ ΑΠΔ,
αμηνπνίεζε ΑΠΔ γηα ζπκπαξαγσγή θαη βέβαηα ζ’ φηη αθνξά ηελ ρξήζε
θαζαξψλ νρεκάησλ θαη ηηο βηψζηκεο κεηαθνξέο. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ
πνπ κ’ αθνχζαηε.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα Νίθνπ γηα ηελ παξέκβαζή
ηεο. Θα ήζεια ζ’ απηφ ην ζεκείν λα δεηήζσ λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα
πεξίπνπ κηζήο ψξαο, γηα ηνλ ιφγν φηη επεηδή θαζπζηέξεζε ζηελ αξρή φιε ε
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ζπλάληεζε θαη επεηδή ν Τπνπξγφο είλαη ζε κηα ζπλάληεζε θαη ζέιεη φκσο λα
αθνχζεη ζε θάζε πεξίπησζε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ Σνπηθψλ
Φνξέσλ, κηζή ψξα πηζηεχσ φηη είλαη αξθεηή θαη επαλεξρφκελνη έρνπκε ηηο
παξεκβάζεηο ησλ Σνπηθψλ Φνξέσλ. Δπραξηζηψ πνιχ.

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Ξεθηλάκε ηηο παξεκβάζεηο ησλ Σνπηθψλ Φνξέσλ θαη
ησλ Γεκάξρσλ κε πξψηνλ ηνλ Γήκαξρν Αιεμαλδξνχπνιεο λα καο θάλεη
παξέκβαζε πιένλ.

« Έξγν: Απνθαηάζηαζε θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ
Φεξώλ»
Δ. ΛΑΜΠΑΚΖ: Γηα ην έξγν γηα ην νπνίν είκαη ζην πξφγξακκα, δειαδή γηα
ηελ απνθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φεξψλ. Οη
Φέξεο είλαη κηα κηθξή πφιε 6.500 θαηνίθσλ. Δίλαη ν παιηφο Γήκνο Φεξψλ
φπνπ βξίζθεηαη ε …θηηζκέλε ην 1152 απφ ηνλ Άγην Κνκλελφ θαη είλαη ν
κνλαδηθφο

Γήκνο

ν

νπνίνο

έρεη

δπν

πφιεηο

ηηο

Φέξεο

θαη

ηελ

Αιεμαλδξνχπνιε, δελ ππάξρεη άιινο Γήκνο κε δπν πφιεηο. Άιιν έλα
ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα δειεχεη ε Καβάια θαη ε Ξάλζε εθεί πέξα πνπ κε
θνηηάδνπλ.
Σν έξγν ινηπφλ απηφ ζηελ κηθξή απηή πφιε ησλ Φεξψλ είλαη
έλα έξγν πξνυπνινγηζκνχ 8.651.000 €. Δίρε απνθαζηζηεί απφ ηηο 4/8/2010
απφ ην παιηφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην Φεξψλ, ην πινπνηνχκε εκείο. Έρεη
πινπνηεζεί θαηά 66,28%. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ
απνρέηεπζεο κήθνπο 29 ρικ. θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ηδησηηθψλ
παξνρψλ γηα φιν ηνλ νηθηζκφ ησλ Φεξψλ.
Σν ππφ θαηαζθεπή θηίξην ζα ελσζεί κε ην ππάξρνλ
θαηαζθεπαζκέλν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ήδε ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Φεξψλ
θαη κε ην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ ησλ ιπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
κεηαθέξεη ηα ιχκαηα ζηελ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ ππνέξγνπ 2
κε απνηέιεζκα ην έξγν λα είλαη νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ, σο θαη ε
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εγθαηάζηαζε

επεμεξγαζίαο

ιπκάησλ

ησλ

Φεξψλ,

ε

εγθαηάζηαζε

πεξηιακβάλεη θαηαζθεπάζεηο ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ απφ ηελ επέθηαζε ηνπ
ζρεδίνπ πφιεο ησλ Φεξψλ.
ρεδηάζηεθε ζε βάζνο ρξφλνπ 20 εηψλ θαη 40 εηψλ ζε δεχηεξε
θάζε φπνπ ν πιεζπζκφο θαίλεηαη φηη ζα πάεη ζηηο 10.500 θαηνίθνπο θαη ζα
επεμεξγάδεηαη ηα αζηηθά ιχκαηα ηεο πφιεο ησλ Φεξψλ. Σα επεμεξγαζκέλα
ιχκαηα θαηαιήγνπλ ζηνλ ηνπηθφ ρείκαξξν πεξλψληαο ηα 1200 κέηξα κε ηνλ
δπηηθφ βξαρίνλα ηνπ πνηακνχ Έβξνπ έλα θαινζρεδηαζκέλν έξγν ην νπνίν
πινπνηείηαη θαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο πνπ ζα γίλεη ζα είλαη ην ζχζηεκα ηεο
ελεξγνχ Ζιίνο κε παξαηεηακέλν ….ηαπηφρξνλε πιήξε ζηαζεξνπνίεζε
βηνινγηθήο ….θαη απνκάθξπλζε αδψηνπ θαζψο θαη ε ρεκηθή βηνινγηθή
αθαίξεζε θσζθφξνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη 3.805.000 € έρεη
πινπνηεζεί θαηά 70% πεξίπνπ. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» θαη απφ
ίδηνπο πφξνπο.
Πέξαλ φκσο απηνχ ζα κνπ επηηξέςεηε γηα πνιχ ιίγν λα
αλαθεξζψ ζε δπν ηξία πξαγκαηάθηα. Πξψηνλ λα επαλαιάβσ γηα δέθα
δεπηεξφιεπηα φηη ε δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΗ ν νπνίνο έρεη ήδε εληαρζεί ζην
ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο
Απνξξηκκάησλ, γηαηί εάλ δελ ζπκβεί απηφ ζα έρνπκε κηα θαζπζηέξεζε ε
νπνία πξαγκαηηθά ζα είλαη αξλεηηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηά καο θαη ηδηαίηεξα γηα
ηνλ Ννκφ Ρνδφπεο θαη Αιεμαλδξνχπνιεο φπνπ ζα θαηεπζχλνληαη φια ηα
απνξξίκκαηα ησλ δπν απηψλ Ννκψλ.
κσο πέξαλ ηνχηνπ ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ζηελ
Αιεμαλδξνχπνιε γίλεηαη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη
ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο γεσζεξκίαο. Καη Τπνπξγέ κνπ πίζηεςέ κε είκαζηε ηξία
νιφθιεξα ρξφληα θαη δελ μέξσ εάλ ππάξρεη άιιε αληηδεκαξρία ελέξγεηαο, πνπ
πξνζπαζνχκε αθφκα λα πείζνπκε ηνλ πξψελ απνθεληξσκέλν ην ψθν,
γεγνλφο πνπ δελ ην είρακε πεηχρεη, παξά ηελ ππφζρεζή ηνπ θαη ζην ηέινο λα
θαηαιήμνπκε ζηνλ Καξνχληδν ν νπνίνο φηαλ πξσηνήξζε ζηε Θεζζαινλίθε
καο δέρζεθε, πείζηεθε θαη ην έβγαιε ζηνλ αέξα. Καη κε ηελ κειέηε πνπ είρακε
θαηαθέξακε θαη πξνθξηζήθακε εκείο κε 77% κνλάδεο θαη έρνπκε κηα κειέηε
πξνο πινπνίεζε.
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Πξνζπαζνχκε λα ην εληάμνπκε. Μαδί κ’ απηφ λα εληάμνπκε ην
πξάζηλν ρσξηφ είλαη ε ηειεζέξκαλζε ζε δπν ρσξηά, ην Γσξηθφ θαη ην
Αεηνρψξη, καδί κε ηνλ βηνθιηκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ
θιηκαηηζηηθψλ έηζη ψζηε λα αληέρνπλ θαη λα κελ είλαη ελεξγνβφξα.
Σαπηφρξνλα ειεθηξνθίλεζε θαη δηάθνξεο άιιεο παξεκβάζεηο ζηα ρσξηά sos,
ηειεζέξκαλζε, ζε δπν ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ζε κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο πέιεη
κηθξή θαη επθίλεηε, ηειεζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ, ησλ γπκλαζίσλ εθεί ηεο
Σξαταλνχπνιεο έρνληαο φλεηξν λα θζάζνπκε θαη ζηελ ηειεζέξκαλζε ηνπ
αεξνδξνκίνπ.
Παξά ην γεγνλφο φκσο Τπνπξγέ κνπ φηη, έρνπκε ππνβάιεη κε
12,5 εθαηνκκχξηα ην πξφγξακκα απηφ, είλαη ζην ΚΑΠΔ, ν θνξέαο πινπνίεζεο
είλαη ην ΚΑΠΔ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο, είλαη νη πξάζηλεο αγξνηηθέο θαη
λεζησηηθέο θνηλφηεηεο, έλα πξφηππν αλάπηπμεο θιπ, δπζηπρψο απεξξίθζε
θαη είλαη θαη θαηλνηφκν θαη πξσηφηππν θαη εθπιεθηηθφ θαη βέβαηα δεκηνπξγεί
ζέκα εθκεηάιιεπζεο απηήο ηεο πεγήο ελέξγεηαο πνπ ιέγεηαη γεσζεξκία θαη
καδί κε ηνλ Νέζην είκαζηε νη κφλνη θαη κάιηζηα αλ ζέιεηε πξψηνη αθφκα πνπ
θζάζακε ζηελ πεγή θαη δελ κπνξνχκε λα ην εθκεηαιιεπζνχκε.
Γηαηππψλσ απηφ ην παξάπνλν ην νπνίν ζέισ λα ην
θαηαγξάςεηε σο επίζεο, πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
θαη ελζσκάησζεο ΑΠΔ ζην λέν θνιπκβεηήξην. Έλα θνιπκβεηήξην ην νπνίν
είλαη ελεξγνβφξν, απηή ηε ζηηγκή πιεξψλνπκε 900.000 εηεζίσο δαπάλε γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ, καο έρεη παξαδνζεί απφ ηνλ άλζξσπν πξηλ απφ πέληε
κήλεο θαη ην ιεηηνπξγνχκε. Με ηελ γεσζεξκία, κε ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο γηαηί
βξήθακε λεξφ είθνζη βαζκνχο πξνζζεηηθά, ζπλ ην ηξίην πνην είλαη;
αο παξαθαιψ 1.450.000 € είλαη απηή ε κειέηε γηα λα ην
εληάμνπκε ζα πέζεη απφ ηηο 900.000 ζηηο 400.000 ε δαπάλε ιεηηνπξγίαο κε ηα
ηξία

απηά,

θσηνβνιηατθά,

αληιίεο

ζεξκφηεηαο

θαη

γεσζεξκία.

Ήδε

δαπαλήζακε πνιιά ρξήκαηα γηα ηηο κειέηεο, θάλακε ηελ γεψηξεζε,
δαπαλήζακε 400.000 εμ ηδίσλ πφξσλ θαη θαζφκαζηε θαη πεξηκέλνπκε ηψξα
γηα λα θάλνπκε απφζβεζε κέζα ζε δπν ρξφληα θαη κε ην πνζφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ 1.450.000 €.
Γειαδή πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ηα θηλήζνπκε, δελ
έρνπκε ρξφλν, έπξεπε λα έρνπκε ήδε ηξέμεη θαη λα ζπκβνχλ απηά. Δπίζεο ε
αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ καο πεδίνπ κε ην πξφγξακκα πνπ ζαο είπα θαη
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ηελ δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ, ηελ ζέξκαλζε ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ
ζρνιείσλ πνπ ζαο είπα, είλαη ελφο πνζνχ 4 εθαηνκκπξίσλ πνπ πξέπεη λα ην
εληάμνπκε θαη λα ιεηηνπξγήζεη φιν απηφ ην ζχζηεκα θαη λα πινπνηήζνπκε ηελ
κειέηε καο.
Γελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ηέηνηνπ είδνπο κειέηε θαη ηέηνηνπ
είδνπο

έξγν

κέρξη

ζηηγκήο.

Καη

βέβαηα

πξφηππν

επηδεηθηηθψλ

….εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην 4ν θαη 5ν Γεκνηηθά ρνιεία, φπνπ
πεξηκέλνπκε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 900.000 είλαη γηα λα ηα αλαβαζκίζνπκε θαη
απηά.
Βέβαηα ηψξα ζα ζαο ππνβάινπκε ηελ ζπκπαξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη κνλάδα παξαγσγήο πέιεη
απφ βηνκάδα κε αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο.
Δίδα ηελ ελέξγεηα, είδα ηα πξνγξάκκαηα, είδα ηα έξγα ηα νπνία
έρνπλ εληαρζεί. Γελ επηηξέπεηαη ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηέηνηα
πξνζπάζεηα ηξία ρξφληα, ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο λα είλαη απέμσ απ’ φια
Τπνπξγέ κνπ.
αο παξαθαιψ πάξα πνιχ, είλαη εζληθφο πινχηνο φιν απηφ
πνπ είπα θαη δελ είλαη κφλν γηα ηνλ Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο.
Σψξα έλα ηειεπηαίν. Μάιινλ έλα πξνηειεπηαίν. Γηα κέλα ηα
ΓΠ είλαη φηη ηεξφηεξν ππάξρεη απφ πιεπξάο αμηνπνίεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ,
ησλ ρξήζεσλ γεο θιπ.
Γελ επηηξέπεηαη λα δνχκε κε ΓΠ ηνπ 1970 θαη ηνπ ’80 ζ’ απηέο
ηηο ζχγρξνλεο κνληέξλεο πφιεηο πνπ νλεηξεπφκαζηε. Πξέπεη Τπνπξγέ κνπ λα
γίλνπλ επηιέμηκεο νη κειέηεο ΓΠ. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθεξπρζνχλ
κειέηεο εμ ηδίσλ πφξσλ. Δγψ ην έθαλα θαη απηφ, αιιά κηιάσ εμ νλφκαηνο
φισλ ησλ Γεκάξρσλ. Σν έθαλα θαη κάησζα, έλα εθαηνκκχξην εθαηφ ρηιηάδεο
κφλν γηα ηελ κειέηε, ηελ νπνία βέβαηα ηελ έρσ θαη ηελ πιεξψλσ ζηαδηαθά.
Γελ κπνξεί λα λνεζεί πφιε ζήκεξα, ρσξίο ΓΠ θαηλνχξγην
πνπ λα θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Πξέπεη ηα γεληθά πνιενδνκηθά
ζρέδηα λα πξνθεξπρζνχλ κε επηιέμηκεο κειέηεο.
Καη έλα ηειεπηαίν κηα θαη κηιάκε γηα πεξηβάιινλ θαη αεηθφξν
αλάπηπμε. Σν μέξεηε πάξα πνιχ θαιά θαη είκαη πεπεηζκέλνο φηη ε άπνςή κνπ
είλαη θαη άπνςή ζαο.
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’ απηφ ηνλ ηφπν, ζ’ απηφ ην Γήκν, ζ’ απηή ηελ Θξάθε, ηα
ρξπζνξπρεία επ’ νπδελί ιφγν πξέπεη λα ηα ζθεθηφκαζηε, φπσο αθξηβψο ηα
ζθέθηνληαη νη μέλνη επελδπηέο. Γηαηί είλαη απνδεδεηγκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν
επηζηεκνληθά, απφ ηα δπν παλεπηζηήκηά καο απφ εθαηνληάδεο επηζηήκνλεο
πνπ πέξαζαλ ζηα δεθαπέληε ρξφληα πνπ ηα πνιεκάκε απηά ηα έξκα ηα
ρξπζνξπρεία. Δδψ ηνπηθά θαη επηπρψο θαη κε πάξα πνιινχο ζεζκηθνχο ηεο
θεληξηθήο ζθελήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπο επραξηζηψ εθ βαζέσλ, γηαηί ζα
κπνξνχζαλ λα απέρνπλ, ζεσξψληαο φηη δελ είλαη δηθφ ηνπο αληηθείκελν, αιιά
θαζέλαο Έιιελαο φπνπ βξίζθεηαη ζε φπνηα γσληά ηεο γεο ηεο Διιάδνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα πνπ θάλεη θάζε ηνπηθή θνηλσλία γηα
λα κελ πξνζβιεζεί ην κέιινλ ηεο θαη ε πξννπηηθή αλάπηπμή ηεο θαη βέβαηα ε
ίδηα ε πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δίλαη απνδεδεηγκέλν απφ ηα δπν παλεπηζηήκηά καο αιιά θαη
απ’ φινπο ηνπο θνξείο φπνπ νκφθσλα παξά ηνλ πφιεκν πνπ δερφκαζηε
ηδηαίηεξα ηψξα ηειεπηαία, επηβνεζνπκέλσλ ηνχησλ θαη απφ ηελ θξίζε πνπ
ππάξρεη θαη ηελ χθεζε θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζέζεσλ, είλαη απαξαίηεην
λα βνεζεζεί ε ηνπηθή θνηλσλία γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη λα ιέεη φρη ζ’
απηφ γηαηί είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη απφ ηνλ απεξραησκέλν κεηαιιεπηηθφ
θψδηθα γηα αξθεηά ρξφληα 99 πνπ ήηαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο λνκνζεζίαο λα ιέκε
φρη.
Τπνπξγέ, δελ μέξσ εάλ ζεσξείηε ζεαηξηληζκφ φπσο θάπνηνη
είπαλ, νη νπνίνη είηε ελ θξππηψ, είηε θαλεξά είλαη ππέξ ησλ ρξπζνξπρείσλ.
Δγψ ην έρσ δειψζεη, κε αλνηρηφ πξφζσπν, ρσξίο θνπθνχια, εάλ ηπρφλ
ζπκβεί ην κνηξαίνλ, γηα ηνλ ηφπν απηφλ, γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο, γη’ απηή ηελ
Αιεμαλδξνχπνιε θαη γχξσ – γχξσ ζε πελήληα ρηιηφκεηξα φηη θαηαζηξαθεί,
φρη κφλν ην θπάλην αιιά θαη απφ ηα βαξέα κέηαιια ηα νπνία ζα εθηηλάζζνληαη
ζε απφζηαζε ρηιηνκέηξσλ, καγγάλην, ςεπδάξγπξνο, αξζεληθφ θιπ, απφ ηηο
αλαηηλάμεηο γηα λα παίξλνπλ ην κεηάιιεπκα θαη λα ην βάδνπλ ζην ιηνηξίβη, εγψ
ζαο δειψλσ εδψ θαη ζαο παξαθαιψ λα έρεηε ηελ καξηπξία κνπ, γξακκέλε
ζην κπαιφ ζαο θαη ζηελ ςπρή ζαο, φηη είκαη έηνηκνο ζηα 58 ρξφληα κνπ, λα
δψζσ ηελ δσή κνπ εάλ ρξεηαζηεί κπξνζηά ζε νπνηνδήπνηε κεράλεκα έξγνπ.
Σν ιέσ, ην ελλνψ θαη είκαη έηνηκνο λα ην θάλσ θη αλ ρξεηαζηεί
αχξην ην πξσί. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ ζπλερίζηε κε ηελ ίδηα ζέξκε,
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κεηαθέξνληαο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ πνιηηηθή ζθελή, φηη καδί κε ηνλ
δήκαξρν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, έζησ θαη αλ είλαη δήκαξρνο ηελ επφκελε
θνξά γηαηί κε πνιεκνχλ γη’ απηφ ηνλ ιφγν κφλν γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ν ιαφο ηεο
Θξάθεο θαη νη Γήκαξρνη 22 πνπ ήδε δήισζαλ φηη ζα παξαηηεζνχλ αλ ζπκβεί
ην νηηδήπνηε, ζα θάλνπκε έλα θνηλσληθφ αγψλα γηα λα ζψζνπκε ηνλ ηφπν
καο, ην ζπίηη καο, ηελ νηθνγέλεηά καο θαη ηελ δσή καο σο έρνπκε ππνρξέσζε
ζεζκηθή απφ ηελ κηα κεξηά, αιιά θαη σο άλζξσπνη θαη θάηνηθνη απηνχ ηνπ
ηφπνπ.
αο επραξηζηψ πνπ κ’ αθνχζαηε θαη είκαη βέβαηνο φηη ε
κεηαθνξά ζα γίλεη κε φζα άιια ζαο είπα θαη γηα κηα αθφκα θνξά ζαο
επραξηζηψ πνπ ήξζαηε.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Αιεμαλδξνχπνιεο.
Απφ ηελ πιεπξά κνπ απιψο ζα ήζεια λα πσ φηη απηά ηα έξγα ηα νπνία
αθνξνχλ ηελ πξφζθιεζε 1.16 φλησο είλαη ζε εθθξεκφηεηα, απιψο είλαη ζε
εθθξεκφηεηα γηαηί; Γηαηί πεξηκέλνπκε κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ λα δνχκε ε
ππεξδέζκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γεληθά νη απεληάμεηο πνπ ζα θάλνπκε
ζε πνην ζεκείν ζα θαηαιήμνπλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε
λέεο εληάμεηο.
ζνλ αθνξά ην άιιν ην ζέκα, ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηεο γεσζεξκίαο, δελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ απηή
ηε ζηηγκή, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ην έρεη αμηνινγήζεη ην ΚΑΠΔ, πνπ είλαη
ελδηάκεζνο θνξέαο θαη θάλεη μερσξηζηή θαη δηαθξηηή αμηνιφγεζε, ππνζέησ θαη
ζεσξψ φηη είλαη ζίγνπξν απηφ, φηη δελ απνξξίθζεθε ε πξφηαζή ζαο ιφγσ ηνπ
θαηλνηφκνπ ηεο γεσζεξκίαο, πηζαλφλ γηα άιινπο ιφγνπο. Μήπσο ππήξραλ
θάπνηα άιια ζέκαηα, θάπνηεο ειιείςεηο, θάηη δελ μέξσ ζα ην δνχκε. Θα ην
δνχκε θαη αλ ππάξρεη πεξίπησζε λα γίλεη θάηη, πάλησο ζέκαηα φπσο
γεσζεξκία, φπσο ηειεζεξκάλζεηο, ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη
απφ πιεπξάο ελεξγεηαθήο θαη απφ πιεπξάο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηα νπνία
έρνπλ, είλαη απφ ηηο πην επηιέμηκεο δξάζεηο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν, νπφηε ζε θάζε πεξίπησζε πηζηεχσ φηη εάλ έρνπκε έλα δπλαηφ
πξφγξακκα ζα ππάξρεη ηέηνηα πξφζθιεζε θαη ζα θαιχςνπκε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο.
Αο έξζεη ζην ηξαπέδη ν θ. ηπιηαλίδεο ν Γήκαξρνο Ξάλζεο.
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« Έξγν: Δθζπγρξνληζκόο θαη επέθηαζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Ξάλζεο»
Μ. ΣΤΛΗΑΝΗΓΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη θαιφ ζαο κεζεκέξη. Θέισ λα
επραξηζηήζσ ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Καιαθάηε, πνπ γηα κηα αθφκα θνξά είλαη
εδψ ζηελ πεξηνρή καο θαη λα ηνλ επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα γηα ην κεγάιν
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γη’ απηήλ.
Αγαπεηέ Γήκαξρε Αιεμαλδξνχπνιεο, θίιε Βαγγέιε, δελ ζε
δειεχσ επεηδή ε Αιεμαλδξνχπνιε είλαη νκνξθφηεξε απφ ηηο άιιεο πφιεηο
εγψ ζα πσ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε δειεχσ φκσο δηφηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Αιεμαλδξνχπνιεο νκφθσλα απνθάζηζε λα δεκηνπξγεζεί κηα Μνλάδα
Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη
κάιηζηα κε επραξίζηεζε έηζη έρσ πιεξνθνξεζεί πψο ε δηαδηθαζία απηή
θζάλεη πξνο ην ηέινο, αθνχ έρεη γίλεη ε ζρεηηθή δεκνπξάηεζε, ζε ιίγν ζα γίλεη
αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη κε ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ επζχλε βεβαίσο ηνπ
Γήκνπ, ζα νινθιεξσζεί απηφ ην κεγάιν έξγν θαη ην ιέσ έηζη κε ιχπε γηαηί
πξηλ απφ ρξφληα ε Ξάλζε πξνζπάζεζε λα θάλεη θάηη παξφκνην, αιιά
δπζηπρψο απφ ηηο αληηδξάζεηο δελ κπνξέζακε λα ην πινπνηήζνπκε. Καη κε
ηελ επθαηξία απηή βεβαίσο θαηαζέησ γηα κηα αθφκα θνξά, ηελ ζπκπαξάζηαζή
καο γηα ην ζέκα ηνπ ρξπζνχ ρσξίο λα πσ νηηδήπνηε άιιν.
Γηα ην ζέκα καο ηψξα λα ηνλίζσ πψο Μνλάδα Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ ζην Γήκν Ξάλζεο ιεηηνπξγεί εδψ θαη 23 ρξφληα. Ξεθίλεζε ε
πξψηε Μνλάδα ην 1988 ιεηηνχξγεζε ην 1990 ήηαλ δπλακηθφηεηαο 30.000
ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αχμεζε ζα έιεγα
θαη ησλ ππνδνκψλ, κηιψ γηα ηα δίθηπα απνρέηεπζεο παξέζηε ε αλάγθε γηα
ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη έηζη ην 1994 είρακε κηα επηπιένλ κνλάδα
ζπκπιεξσκαηηθή, θζάλνληαο ηειηθά ζηηο 60.000 ηζνδπλάκνπο θαηνίθνπο εθ
ησλ νπνίσλ κάιηζηα 15.000, ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ βηνκεραληθά
απφβιεηα, εθφζνλ βέβαηα γηλφηαλ κηα πξνεπεμεξγαζία ζηηο βηνκεραλίεο ψζηε
λα θαηέβεη ζηα επηηξεπηά φξηα ην νξγαληθφ θνξηίν.
Σελ δεθαεηία 2001-2011 ε πφιε καο είρε κηα ζπλέρεηα ζηελ
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ 55.000 έρεη απμεζεί ζηνπο 65.000 θαηνίθνπο.
Έηζη ινηπφλ εγθαίξσο ζα έιεγα, είρακε πξνγξακκαηίζεη, ζρεδηάζεη γηα ηελ
δεκηνπξγία

επέθηαζεο

ησλ

εγθαηαζηάζεσλ
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εθζπγρξνληζκνχ ησλ παιηψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπκπιήξσλαλ ήδε κηα
20εηία.
Έηζη ινηπφλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ
ηνπ ΤΠΔΚΑ εληάρζεθε απηφ ην έξγν θαη ζήκεξα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε
πιένλ ζχγρξνλε κνλάδα ηεο ηάμεο ησλ 85.000 ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ θαη
θαιχπηνπκε φιεο ηηο αλάγθεο ηεο Ξάλζεο, αιιά θαη ησλ γχξσ ρσξηψλ θαη
κάιηζηα ζα έιεγα φιεο ηεο πεδηλήο Ξάλζεο, δηφηη ζε φιν ην Ννκφ δελ ππάξρεη
άιιε Μνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ.
Σν έξγν «Δθζπγρξνληζκφο θαη Δπέθηαζε Δγθαηαζηάζεσλ
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γήκνπ Ξάλζεο», ήηαλ πξνυπνινγηζκνχ πέληε
πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη έθιεηζε ζην πνζφ ησλ 4.368.000 €.
Μηα ζχληνκε έηζη πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Οη επηκέξνπο Μνλάδεο νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην ζπλνιηθφ έξγν είλαη θξεάηην
άθημεο ιπκάησλ, αληιηνζηάζην αξρηθήο αλχςσζεο, θξεάηην εηζφδνπ κπάη
κπαο ηεο εγθαηάζηαζεο, εζράξσζε, εμάκσζε – ιηπνζπιινγή, κέηξεζε
παξνρήο, δεμακελή βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο αεξηζκνχ, δελ μέξσ εάλ
ζπκβαδίδεη ε εηθφλα κ’ απηά πνπ ιέσ, δεμακελή ηειηθήο θαζίδεζεο,
αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζηαο ηιχνο, ζχζηεκα απνιχκαλζεο
θαζαξψλ, πάρπλζε ηιχνο, αθπδάησζε ηιχνο, απφζκεζε πξνεπεμεξγαζίαο
ιπκάησλ θαη κνλάδνο, επεμεξγαζία ηιχνο, κνλάδα βνζξνιηκάησλ θαη ινηπά
έξγα βνεζεηηθά, θηίξην δηνίθεζεο, ρεκείν, θηίξην κεηαζρεκαηηζηή θιπ. Δδψ
ζέισ λα ζηαζψ θαη λα ηνλίζσ εηδηθά γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ιπκαηνιάζπεο,
ζα πξέπεη θ. Τπνπξγέ ζην λέν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα ζην SES, χκθσλν
Δηαηξηθήο ρέζεο, δφμα ησ Θεψ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν βαθηίδνπκε
δηαθνξεηηθά ηα πξνγξάκκαηα, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα ππάξρεη κέηξν γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ψζηε λα επεμεξγαζηνχκε ηελ ιπκαηνιάζπε θαη λα κελ
αληηκεησπίδνπκε ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ηψξα θαη κε ηηο
Γηεπζχλζεηο Τγείαο λα ζαο πσ θαη κε ηνπο Δηζαγγειείο, αιιά είλαη θαη έλα
πξφβιεκα ην νπνίν κέλεη άιπην γηα φιε ηελ Διιάδα εδψ θαη πάξα πνιιά
ρξφληα.
Με ηελ ρξεκαηνδφηεζε ινηπφλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαηαζθεπάζηεθε
κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή Μνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ζην Γήκν
καο. ινη αληηιακβαλφκαζηε πψο ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ έγηλε ράξηο
ζηελ πξνζπάζεηα αξθεηψλ θνξέσλ.
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Ήδε

αθνχκε θαζεκεξηλά γηα ηα πξφζηηκα πνπ βάδεη ε

Δπξσπατθή Έλσζε, πξφζηηκα ηα νπνία ηειηθά ζα κεηαθπιήζνπλ ζηνπο
Γεκφηεο θαη λνκίδσ πψο ζα πξέπεη φινη καο, φινη νη άλζξσπνη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο γηα ην ζνβαξφηαην απηφ ζέκα, λα δψζνπκε ηελ κέγηζηε έηζη
πξνζνρή.
Θα ήζεια λα ζεκεηψζσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ θαη λα ζπγραξψ,
επεηδή βιέπσ πάξα πνιινχο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο απφ ηηο ΓΔΤΑ ηελ
πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ νη ζπλεξγάηεο ησλ ΓΔΤΑ γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζ’
απηέο ηηο απαηηήζεηο, ψζηε θαη λα πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
δεκφζηα πγεία θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ πνηφηεηα δσήο
ησλ ζπλδεκνηψλ καο.
Θέισ έηζη λα πσ θαη δπν – ηξεηο παξαηεξήζεηο. Άθνπζα γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ. Έρνπκε θζάζεη ζην εμήο ζεκείν. σζηά
ξίρλνπκε ρξήκαηα, θάλνπκε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ θαη ηελ επφκελε
κέξα δίπια ελδερνκέλσο ζε απηφ ηνλ ΥΑΓΑ πνπ έρνπκε απνθαηαζηήζεη,
δεκηνπξγείηαη έλαο θαηλνχξγηνο, αιιά θαη παξαδίπια έλαο άιινο, αθνχ δελ
έρνπκε κεξηκλήζεη, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε πξνεγνπκέλσο ή ΜΔΑ πνπ ζα
ήηαλ ην ηδαληθφ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ΥΤΣΗ αιιά νχηε θαλ ΥΤΣΑ.
Πξέπεη λα δνζεί κηα ηέηνηα ιχζε. Δίλαη αλάγθε δηφηη λα ζαο πσ
ζηελ Ξάλζε πνπ ππάξρεη θεληξηθφο ΥΤΣΑ γηα φιν ηνλ Ννκφ, κε ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ φπνησλ ΥΑΓΑ δελ ιχζεθε ην πξφβιεκα θαη έμσ απφ θάζε
ρσξηφ έρεη δεκηνπξγεζεί πιένλ θαη έλαο θαηλνχξγηνο ΥΑΓΑ.
Γηα ην «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ» πνπ ην άθνπζα κε
ηθαλνπνίεζε ζέισ λα πσ πψο δελ πεξπαηάεη, δηφηη ην πνζνζηφ επηδφηεζεο
είλαη πνιχ ρακειφ. Ξεθηλάεη απφ 25-30 αλάινγα κε ηα εηζνδήκαηα απηνχ πνπ
ζέιεη λα θάλεη ηελ επέλδπζε θαη επεηδή ζπλήζσο απηνί πνπ θάλνπλ θάηη
ηέηνην, είλαη ζ’ απηφ ην ρακειφ πνζνζηφ δελ κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα
θάλνπλ ηα ραξηηά πνπ ρξεηάδνληαη, λα πεξηκέλνπλ έλα ελάκηζε ρξφλν γηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ηξάπεδα, γηαηί ζην θάησ – θάησ είλαη πνιχ θνληά
ζην ΦΠΑ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη.
Γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ ΠΔΠ θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ, ζα πσ κφλν ην εμήο. Δπεηδή έπεζε έηζη κηα κνκθή, φηη νη
Πεξηθέξεηεο, νη Γήκνη δελ είκαζηε ζε ζέζε λα απνξξνθήζνπκε ηα ρξήκαηα, γη’
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απηφ ππάξρνπλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Τπνπξγείσλ. Σα ΠΔΠ
έρνπλ ππεξθαιπθζεί θαη κάιηζηα έρνπλ μεπεξάζεη θαη ην 130%. Γελ μέξσ εάλ
ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Τπνπξγείσλ.
Γηα ην επφκελν πνπ είπε ν θ. Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
απνθεληξσκέλεο, γηα ην επφκελν πξφγξακκα ην ΔΠΑ, ην Δ, ζα πξέπεη λα
δηαηεζεί εμ νινθιήξνπ γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο.
Θα ζπκθσλήζσ, αιιά ζέισ λα ηνλίζσ πψο θαη έλα θνκκάηη
ηνπ, δελ μέξσ πφζν ζα είλαη απηφ, ζα πξέπεη λα δηαηεζεί γηα ηνλ επαίζζεην
θνηλσληθφ ηνκέα ηδηαίηεξα απηή ηελ πεξίνδν, γηαηί πνιχ θνβάκαη θ. Τπνπξγέ,
κέρξη λα απνιαχζνπλ απηνί πνπ πξέπεη ηελ αλάπηπμε ζα έρνπλ ηηλάμεη ηα
πέηαια.
Άθνπζα επίζεο γηα ηα γεληθά πνιενδνκηθά. Θεξκή παξάθιεζε
θαη εθεί πνπ ππάξρνπλ αλαζεσξεκέλα γεληθά πνιενδνκηθά θαη εκείο ζαλ
Ξάλζε, εγψ απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα είκαη Γήκαξρνο, έθαλα κηα κεγάιε
πξνζπάζεηα, θαηάθεξα επηηέινπο λα έρσ έλα θαηλνχξγην, έλα αλαζεσξεκέλν
Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην εληάζζνληαο ηξηπιάζηα έθηαζε απφ απηήλ πνπ
είρε ε πφιε ηεο Ξάλζεο. ήκεξα φκσο είκαη ζε αδηέμνδν, γηαηί δελ κπνξψ λα
ρξεκαηνδνηήζσ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο ησλ πεξηνρψλ πνπ ήδε έρνπλ
εληαρζεί ζην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ, ψζηε πηα, αο πσ γηα ηελ δηθή κνπ πφιε
αιιά γεληθά νη πφιεηο καο λα κελ επεθηείλνληαη θάζεηα αιιά νξηδφληηα θαη
λνκίδσ πψο απηφ είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ
ζπκπνιηηψλ καο. αο επραξηζηψ.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο. Θα ήζεια
λα θάλεη κηα παξέκβαζε ηψξα ν θ. ηκηηζήο ηψξα Γήκαξρνο Καβάιαο. Ο θ.
Μνχδαο ηφηε Γήκαξρνο Οξεζηηάδαο.
Γ. ΜΟΤΕΑ: Ξέξεηε είκαη απφ ηνπο Γεκάξρνπο πνπ θάζε κέξα θάλσ
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα, ζαξάληα νπθ, πνιιά. ην Γήκν Οξεζηηάδαο έρνπκε ηελ
ΓΔΤΑΡ, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο. Έρνπκε πάξα πνιιά
έξγα θαη ζηελ ΓΔΤΑΡ Οξεζηηάδαο, πξνζπαζνχκε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο, απηά ηα νπνία έρνπλ ήδε ππνγξαθεί είλαη ε απνρέηεπζε
ζηελ Βήζα νθηψ εθαηνκκπξίσλ έξγν. Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
ζηελ Βήζα έλα νθηαθφζηα έγηλε ν δηαγσληζκφο θαη πξνρσξνχκε ηψξα ηηο
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επφκελεο κέξεο ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Καη λα επραξηζηήζσ θαη
πξνζσπηθά θαη ηελ Μνλάδα Γ΄ γηαηί ε αιήζεηα είλαη φηη φζεο θνξέο είρακε
εξσηήζεηο θαη απνξίεο θαη ν θ. Μακαινχγθαο αιιά θαη φινη νη ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο κε κεγάιε ραξά, εμππεξεηνχζαλ, βνεζνχζαλ, ελεκέξσλαλ ην
Γήκν Οξεζηηάδαο γηα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ππήξραλ, γη’ απηφ θπζηθά
θζάλνπκε θαη ζ ‘απηφ ην ζεκείν.
Σν φηη είκαζηε ν βνξεηφηεξνο δήκνο αγαπεηέ Δπάγγειε, εκέλα
κε θάλεη λα αλαξσηηέκαη εάλ ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ φινη νη ππφινηπνη
πνηνη είλαη νη άιινη ηξεηο θαιχηεξνη ζηελ πεληάδα Γήκνη.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Πάλησο ε εληνιή γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηή είλαη γεληθή
απφ πάλσ πξνο ηελ εγεζία θαη ραίξνκαη πνπ ην αλαγλσξίδνπλ θαη φινη νη
Γήκαξρνη, αλεμάξηεηα αλ είκαζηε απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα φινη είκαζηε
Έιιελεο, νπφηε φινη νη Γήκαξρνη έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλεζπρίεο θαη νθείιεη ην
θξάηνο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη κε ηελ πνιηηηθή εγεζία λα έρεη ηηο πφξηεο
αλνηρηέο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη λα ηνπο δπζρεξαίλεη. Γηαηί
εζείο εθπξνζσπείηε βεβαίσο φινπο ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη εκείο νθείινπκε
απφ ηελ πιεπξά καο, απφ άθξε ζε άθξε λα βνεζνχκε.
Γ. ΜΟΤΕΑ: Κχξηε Τπνπξγέ, γη’ απηφ ην ιφγν νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα
απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πνπ είρακε απφ ηελ Μνλάδα
Γ΄ νθείισ λα ην πσ απηφ.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: πγλψκε ιίγν θαη ραίξνκαη πνπ ην επηζεκάλαηε, γηαηί
πνιιέο θνξέο ηα απηνλφεηα ηα αθήλνπκε. Καη είλαη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη
επί ηνπ έξγνπ θαη επραξηζηψ πάξα πνιχ εθ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη
επί ηνπ έξγνπ θαζεκεξηλά θαη ηνπο εθθξάδσ, γηαηί φπσο θαη νη αηξεηνί ζέινπλ
έλα ρηχπεκα ζηελ πιάηε απφ ηνπο πνιίηεο έηζη θαη νη ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο εθείλνη πνπ εξγάδνληαη, έλα κπξάβν απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ
ζπλεξγάδνληαη θαη έλα ρηχπεκα ζηελ πιάηε επίζεο είλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαη εθείλνη βξίζθνληαη κέζα ζε έλα θπθεψλα
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπγθπξίαο πνιχ δχζθνιν, ηνπιάρηζηνλ έλα εζηθφ
επηζηέγαζκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζαο επραξηζηψ πνπ ην ιέηε απφ ην
βήκα. Δπραξηζηψ πνιχ, γηαηί αληηιακβάλνκαη πφζν ην αηζζάλνληαη θαη νη ίδηνη
θαη ζαο επραξηζηψ εθ κέξνπο ηνπο.
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Γ. ΜΟΤΕΑ: Θα είκαη επηγξακκαηηθφο γηα λα κελ ρξνλνηξηβήζσ. Έρσ
πξνβιήκαηα, κεγάια πξνβιήκαηα. Γεκνπξάηεζα κε ρίιηα δφξηα θαη
θαζπζηεξήζεηο ηνλ ηειεπηαίν ΥΑΓΑ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο.
Οη άιινη ηξεηο έρνπλ θιείζεη. Σν πξφβιεκα ην νπνίν έρσ ηψξα,
ελψ έρσ ππνγξάςεη θαη ζα μεθηλήζεη ην έξγν ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
γηα λα πινπνηείηαη, δελ έρσ πνχ λα πάσ ηα ζθνππίδηα κνπ, ε αιήζεηα είλαη
απηή.
Έρσ θάλεη ίζα κε δέθα έγγξαθα απφ ην 2011 έσο ζήκεξα,
ελεκεξψλνληαο ηνπο πάληεο, ην πξφβιεκα παξακέλεη, έρσ κεγάιν πξφβιεκα
πηζηέςηε κε, δελ μέξσ ηη λα θάλσ.
Θα μεθηλήζνπκε θαη φπσο πνιχ νξζά είπε θαη ν αγαπεηφο
Μηράιεο πξνεγνπκέλσο, ζα αλαγθαζηνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ΥΑΓΑ
δίπια ζ’ απηφλ πνπ ζα ππνθαζηζηνχκε. Απηφ είλαη απαξάδεθην, αιιά είλαη κηα
πξαγκαηηθφηεηα.
Δλψ έρσ θάλεη ηα πάληα, ε Τπεξεζία έρεη θάλεη ηα πάληα, ν
Γήκνο έρεη θάλεη ηα πάληα, δελ μέξσ απηή ηε ζηηγκή ηη πξέπεη λα θάλσ. Ναη
κελ ε ΓΤΑΜΑΘ είλαη απηή ε νπνία πξέπεη λα ρεηξηζηεί ην φιν δήηεκα. Γελ
μέξσ ηη ζα γίλεη κε ην ζέκα ηεο Κνκνηελήο, κε ην ζέκα ηεο ΚΤΑ γηα ην ΥΤΣΑ
ηεο Κνκνηελήο, είλαη θάηη ην νπνίν κε πξνβιεκαηίδεη λα πάξσ ηνπο ηξάθηνξεο,
ζπκπηεζηέο, λα ηα θνξηψλσ θαη λα ηα κεηαθέξσ, είλαη κηα πξνζσξηλή ιχζε
ελδερνκέλσο.
Τπάξρνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα ζηε πεξηνρή κε ηνλ ΚΓΑΗ θαη
ηελ ζεκαηνπνίεζε ηα νπνία γλσξίδνπλ νη πάληεο. Δίλαη θάηη ην νπνίν
θαληάδνκαη φηη ζα ην ρεηξηζηνχκε φινη καδί φπσο έρσ δεηήζεη θαη απφ ηελ
Πεξηθέξεηα θαη ειπίδσ λα πινπνηεζεί γηαηί φλησο έρσ πξφβιεκα.
Σν δεχηεξν κεγάιν δήηεκα. Σν πεηξέιαην έρεη κηα ηηκή μέξεηε
πνιχ θαιά απμεκέλε. Ζ πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ είλαη κηα πεξηνρή ε
νπνία δελ κπήθε ζε δεχηεξε δψλε, παξακέλεη ζηελ δψλε ζηελ νπνία
βξίζθνληαη φιεο νη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ηηο θαηαλαιψζεηο πνπ έρνπκε,
ζήκεξα ην πξσί μεθίλεζα θαη φηαλ πήγα ζην απηνθίλεην, ην ππεξεζηαθφ ην
4Υ4 κε ην νπνίν θαηέβεθα, είρα κείνλ ηξεηο βαζκνχο θειζίνπ κέζα ζηελ
Οξεζηηάδα, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζρνιεία ηελ ρξνληθή απηή ζηηγκή δνπιεχαλε
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ζην θνπι θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα δνπιεχνπλε ζην θνπι ηα πεηξέιαηά ηνπο
απφ ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη πνπ ζα θχγνπλ ηα παηδηά.
Δπνκέλσο ην δεχηεξν κεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη, ζα
κπνξνχζαηε λα δψζεηε ιχζεηο, δίλνληαο έλα ζεβαζηφ πνζφ γηα ηελ
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ, ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ φισλ. Σα
επίπεδα ησλ κειεηψλ, ε Πεξηθέξεηα γλσξίδεη θαη ηελ νπζηαζηηθή δνπιεηά πνπ
θάλνπκε

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

πνπ

έρνπκε

ζε

επίπεδν

απνξξνθεηηθφηεηαο γηα νηηδήπνηε ρεηξηδφκαζηε ζην Γήκν Οξεζηηάδαο. Καη
επεηδή ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί κα θαιά, εζείο ηφζν θαηξφ ηη
θάλαηε;
Γνθηκάζακε λα βάινπκε θάπνηα ζρνιεηά κέζα απφ ηελ
Οξεζηηάδα ζηελ ςεθηαθή θαη θπζηθά, απηνί νη νπνίνη επειέγεζαλ δελ είραλ
θακηά ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ βνξείνπ Έβξνπ. Γηφηη θάλακε πξνηάζεηο θαη
κείλακε απέμσ.
Δίλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ην πσ, ην θαηαζέησ, παξάθιεζε
ζεξκή, πέληε, δέθα εθαηνκκχξηα, δεθαπέληε εθαηνκκχξηα; Δπηινγή δηθή ζαο.
Δκείο κειέηεο κπνξνχκε λα ζαο ηηο θαηαζέζνπκε ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα, αξθεί λα αλαβαζκίζσ ελεξγεηαθά ηα Γεκνηηθά κνπ Κηίξηα. Γελ
κπνξψ λα θαίσ πεηξέιαην, φπσο πνιχ νξζά είπε θαη ν Βαγγέιεο Λακπάθεο,
έρσ έλα θνιπκβεηήξην ην νπνίν ην ιεηηνπξγψ εδψ θαη δπν ρξφληα, ζα κνπ πεηο
λα κελ ην ιεηηνπξγνχζεο, ην ιεηηνπξγψ φκσο, αλαγθάζηεθα θαη δήηεζα θαη ηνλ
επραξηζηψ θαη δεκφζηα ηνλ Βαγγέιε Λακπάθε κνπ έδσζε ηελ θνπβέξηα ηνπ
παιηνχ θνιπκβεηεξίνπ γηα λα κπνξψ λα θξαηάσ ιίγν ηελ δέζηε λα έρσ
απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζην λεξφ.
Σψξα εηνηκάδνπκε κειέηε γηα ηελ αληιία ζεξκφηεηαο γηαηί κνπ
έγηλε ηέηνην αίηεκα. Θα βξσ ρξήκαηα. Αλ δελ βξσ ζα ζαο ελνριήζσ θαη γη’
απηφ ην ζέκα. Έρσ ηέηνηα δεηήκαηα. Καη είλαη ζνβαξά γηα κέλα, γηαηί φιε ηελ
εκέξα έρσ έλα θνπβά ηνλ νπνίνλ ηνλ αδεηάδσ δηαξθψο απφ ηα ηαθηηθά κνπ
έζνδα, ηα νπνία δελ είλαη θαη πάξα πνιιά θαη ηα δίλσ δηαξθψο ψζηε λα
κπνξέζσ λα θαιχςσ απηέο ηηο αλάγθεο.
Δπφκελν ζέκα θπζηθφ αέξην ζηνλ Βφξεην Έβξν νπσζδήπνηε,
ην γεληθφ πνιενδνκηθφ φπσο πνιχ νξζά είπαηε θη εζείο, είλαη θάηη πνπ κε
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απαζρνιεί θαη εκέλα θαη εηνηκαδφκαζηε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θάπνηα
ζηηγκή ζα ζαο έξζεη. Σν ηειεπηαίν κε ην νπνίν ζα θιείζσ, δεφιηζνο.
Ο δεφιηζνο είλαη θάηη ην νπνίν δπζηπρψο κπινθαξίζηεθε γηα
ιφγνπο πνπ δελ κ’ αθνξνχλ, κε αθνξά φκσο ην απνηέιεζκα φηη ην 2011
γίλαλε θάπνηεο ελέξγεηεο απφ ππεξεζηαθνχο ζεζκηθνχο θνξείο. Ήξζε ν θ.
ψθνο ηφηε επάλσ, γλσξίδσ ην πξφβιεκα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη ην
πψο εμειίρζεθε, έδεζε φκσο κηα πξαγκαηηθφηεηα φληαο ζηνλ θαηλνχξγην
Καιιηθξαηηθφ Γήκν ζπλερίδνληαο ηνλ Καπνδηζηξηαθφ, ηηο ππνγξαθέο πνπ
πέζαλε ζηα δίθαηα. Γελ έρσ δεη θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα κνπ δψζεη
θάπνηεο ειπίδεο ζεηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Παξαθαιψ λα ρεηξηζηείηε ην δήηεκα κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν αλ θαη μέξσ ην κπινθάξηζκα πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή. Μέλσ κε ηελ
ειπίδα φηη ν θπζηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
δεφιηζνπ, αιιά θαη ηνπ δεφιηζνπ πνπ έρεη βξεζεί ηψξα ηειεπηαία ζηελ Κίξθε
ζηε πεξηνρή απηή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ζα εμνξπρηεί. Σν ειιεληθφ θξάηνο
ρξεηάδεηαη έζνδα θαη νη δήκνη ρξεηάδνληαη έζνδα, έζησ ηα ππνηππψδε,
θαζνχιη ην θαζνχιη γεκίδεη ην ζαθνχιη. Σν καζαίλακε απφ κηθξά παηδηά, έηζη
ζα ζπλερίζνπκε αλαγθαζηηθά θαη ζηελ πνξεία θαη ζην κέιινλ ηεο πεξηνρήο.
Σν Αξκέλην πιεκκχξηζε πξφπεξζη, γίλαλε θαη δνζήθαλε νη
απνδεκηψζεηο. Απηέο ηηο πιεκκχξεο πνπ δσ, γηαηί είκαη ν πξψηνο πνπ ηηο δεη
θάζε θνξά πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα ζηνλ πνηακφ Έβξν, ζην σνεηδέο θαη ζηε
πεξηνρή ηνπ Σξηγψλνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ππζείνπ θαηφπηλ Γηδπκνηείρνπ
θαη νπθιίνπ, Σπρεξνχ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο θάησ ζηηο θαίξεο, είλαη θάηη ην
νπνίν καο έρεη απαζρνιήζεη πάξα πνιχ.
Κιείλσ κε ην φηη πηζηεχσ φηη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ
πξνβιήκαηνο, φπσο ζπδεηνχζα πξνεγνπκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ιπζεί αλ
είρακε θάλεη πξάμε εδψ θαη πνιιά ρξφληα κεγάια έξγα φπσο ήηαλ ην κεγάιν
έξγν ην νπνίν δεηνχζακε γηα ηελ πεξηνρή καο ην θξάγκα, έλα κεγάιν θξάγκα
ζηε πεξηνρή γηα λα ζπγθξαηνχκε ηα λεξά.
Δίλαη έξγν πλνήο, εάλ νη Βνχιγαξνη αλνίμνπλ φια ηα λεξά ηνπο
ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή καο νχηε ηα πνπιηά ζηα δέλδξα δελ ζα κείλνπλ, ζα
πιεκκπξίζνπλ νη πάληεο.
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Απηά είρα λα ζαο πσ, επραξηζηψ πνιχ πνπ κ’ αθνχζαηε θαη
πάιη θαιψο ήξζαηε, ζηελ δηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί. Να
είζηε θαιά.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Οξεζηηάδαο. Αο
αλέβεη ζην βήκα ν θ. ηκηηζήο.

«Έξγν: Βηνθιηκαηηθή θαη Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 12νπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ Καβάιαο»
Κ. ΗΜΗΣΖ: Καιεζπέξα θαη απφ κέλα. Να κελ επαλαιάβσ ηηο επραξηζηίεο
πξνο ηνλ Τπνπξγφ πνπ ήξζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ πνπ γίλεηαη ζήκεξα,
απηή ε δηαβνχιεπζε θαη ε ζπλέρεηα θπζηθά ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα γίλεη γηα ηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Απηνλφεηε είλαη ε ζπκπαξάζηαζε θαη ε ζπλδξνκή καο ζηνλ
αγσληδφκελν ιαφ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη φινπ ηνπ Έβξνπ γηα ην ζέκα ηνπ
ρξπζνχ. Να κελ μερλάκε φηη θαη νη 22 δήκαξρνη ηεο ΠΔΓ δειψζακε φηη ζα
παξαηηεζνχκε εάλ πξνρσξήζνπλ ηα ζρέδηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρξπζνχ,
ηνπιάρηζηνλ κε ηελ κνξθή πνπ έρεη εκθαληζηεί κέρξη ηψξα. Γηα ηελ Ηεξηζζφ
δελ μέξνπκε, εθεί ππάξρεη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, είλαη
δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα ζίγνπξα.
Απηφ ην νπνίν ζα ζαο παξνπζηάζνπκε είλαη ην 12ν Γεκνηηθφ
ρνιείν. Θα ζαο δείμσ ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. Δίλαη έλα ζρνιείν πνπ
βξίζθεηαη ζην θέληξν αθξηβψο ηεο πφιεο. Έρεη κηα ηζηνξία, γηαηί απηή ε
γεηηνληά κελ ηελ βιέπεηε ηψξα πνπ είλαη ηφζν ππθλνδνκεκέλε, θάπνηε ήηαλ
γεηηνληά κε ηα αξρνληηθά ηεο πφιεο. Πίζσ ζην βάζνο βιέπεηε ηελ ηζηνξηθή
εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε αξηζηεξά, ρηηζκέλε ην 1862, απηφ ζαο ην ιέσ γηα
λα ζαο πσ φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη απηή ε γεηηνληά, έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σν ζρνιείν απνηειείηαη απφ έλα γπκλαζηήξην πνπ είλαη
κπξνζηά καο. Σελ θαηλνχξγηα πξνζζήθε πνπ ρηίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ ’70
θαη ην παιηφ θηίξην ην νπνίν ήηαλ θηηζκέλν κε ην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα ηεο
πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.
Φπζηθά έρεη πιένλ παιηψζεη, έρεη φπσο βιέπεηε αθφκα θαη ε
πξνζζήθε είλαη ρεηξφηεξε απφ ην παιηφ θηίξην. Έρεη νξηζκέλα ζνβαξά
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κεηνλεθηήκαηα. ηη έγηλε είλαη αιιεπάιιειεο πξνζζήθεο εκβαισκαηηθνχ
ηχπνπ, νπφηε πιένλ πξέπεη λα γίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ.
Ση είλαη απηφ ην νπνίν ζα γίλεη; Θα ζαο ην δείμσ κεηά ζε
θσηνγξαθίεο, αιιά αο δνχκε ηελ ζεσξία ζηελ αξρή. Απηφ κπήθε ζην
πξφγξακκα γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή ιέεη βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Θεσξνχκε ινηπφλ θαη εκείο φηη απηή ε αλαβάζκηζε πνπ ζα
θάλνπκε, πξάγκαηη είλαη ππνδεηγκαηηθή θαη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζηνπο
άιινπο Γήκνπο θαη είκαζηε δηαζέζηκνη θπζηθά λα βνεζήζνπκε, ψζηε λα
αληιήζνπκε δηδάγκαηα απφ ηελ δηθή καο απηή εκπεηξία.
Πξψηα απ’ φια βέβαηα λα αλαθεξζψ ζην φηη πνιχ δχζθνια
εγθξίζεθε ην έξγν, γηαηί ελψ ζηελ αξρή καο ιέγαηε, θάληε κεγάιε πξφηαζε
πνπ λα μεπεξλάεη ην απιφ επίπεδν ησλ θνπθσκάησλ, ηειηθά πάξα πνιιά
ρξήκαηα θχγαλε ζηα θνπθψκαηα θαη ιίγα ρξήκαηα θχγαλε ζε παξφκνηεο
πξνηάζεηο. Καη κάιηζηα είδακε θαη πάζακε, ψζηε λα εμεγήζνπκε ηελ
νηθνλνκηθφηεηα, δειαδή αο ην πνχκε έηζη ην απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ ζην
κέιινλ.
Ο ζηφρνο ινηπφλ είλαη λα αλαβαζκίζνπκε ην θηίξην, λα
εθαξκφζνπκε πηινηηθά λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα έρνπλ θαη ζα
επηδεηθλχνληαη

θαη

ζηνπο

καζεηέο

ζην

πιαίζην

ηεο

πεξηβαιινληηθήο

εθπαίδεπζεο.
Υξεκαηνδνηείηαη εθαηφ ηνηο εθαηφ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζα
αληηθαηαζηήζνπκε θπζηθά ηα θνπθψκαηα, ζα κνλψζνπκε ηηο ζηέγεο, ζα
επηζθεπάζνπκε ηηο ζηέγεο, ζα επηζθεπάζνπκε θαηλνχξγηα κνλσηηθά πιηθά
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, ζ’ αιιάμνπκε ηελ απιή ψζηε λα έρνπκε ελίζρπζε
ηεο θχηεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε εθεί πέξα θαιχηεξν κηθξνθιίκα θαη
θάπνηνη θαζηζηηθνί ρψξνη κέζα θαη έμσ.
Θα έρνπκε ηδηαίηεξεο θαηαζθεπέο γηα ηελ ζθίαζε ησλ αηζνπζψλ
ηηο δεζηέο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, ηεο άλνημεο πξνθαλψο θαη λα έρνπκε έηζη
θαη κε ηελ θχηεπζε ζθηά ζηηο αίζνπζεο ην θαινθαίξη, αιιά ηα δέλδξα ζα είλαη
ηέηνηα θαη νη πεξζίδεο αλνίγνπλ κε έλα ειηνηξνπηθφ ραξαθηήξα ψζηε ηνλ
ρεηκψλα λα κπαίλεη άπιεην θσο ζηηο αίζνπζεο. Καη ζα θηηάμνπκε έλα
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ζεξκνθήπην θαιχηεξα λα ην πσ, ειηαθφ ρψξν ηνλ απνθαινχκε, πάλσ απφ ηα
απνδπηήξηα ηνπ γπκλαζηεξίνπ.
ζνλ αθνξά απηή θαζαπηή ηελ ελέξγεηα, ζα αμηνπνηήζνπκε
θάζε

δπλαηφ

ηξφπν

ελαιιαθηηθήο

πεγήο

ελέξγεηαο,

φπσο

είλαη

ηα

θσηνβνιηατθά, φπσο είλαη ε αβαζήο γεσζεξκία, φπσο είλαη ηα ειηαθά πεδία,
νχησο ψζηε λα ζεξκαίλεηαη ην λεξφ θαη έηζη λα κελ ρξεηάδεηαη ηειηθά θαζφινπ
λα ρξεζηκνπνηνχκε πεηξέιαην.
Βεβαίσο ρξεηάδεηαη θαη ην πεηξέιαην ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ
εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα
δνπιεχνπκε κε ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο.
Ο ζηφρνο είλαη λα έρνπκε ζηελ νπζία φζν γίλεηαη πην ρακειή
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, θνληά ζην κεδέλ. ια ζα ζηεξίδνληαη ζηελ θχζε.
αο έδεημα πην πξηλ ηελ θαηάζηαζε, εδψ είλαη ε απιή φπσο
έρεη εγθξηζεί λα γίλεη, κε δάπεδα ηα νπνία ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ,
θπηεχζεηο εηδηθέο, εδψ δεμηά βιέπεηε ην γπκλαζηήξην πψο είλαη πάλσ ν
ηαξαηζφθεπνο. ηέγεο ζα βάινπκε θπζηθά ζα θαηαξγήζνπκε ην δψκα γηα λα
κπνξνχκε έηζη λα έρνπκε θαιχηεξε ζεξκηθή απφδνζε.
Απηά ηα ρξψκαηα επίηεδεο επηιέρηεθαλ γηα λα ηνλίζνπλ ηνλ
ζρνιηθφ ραξαθηήξα. ήκεξα ε ηάζε είλαη φηη ηα ζρνιεία πξέπεη λα έρνπλ
δσεξά δσληαλά ρξψκαηα γηα λα ραίξνληαη ηα παηδηά φηαλ κπαίλνπλ κέζα θαη
λα κελ αηζζάλνληαη φηη κπαίλνπλ ζε κηα θπιαθή.
Βιέπεηε ζην θαηλνχξγην θηίξην δεμηά θαηαζθεπάδνληαη θάπνηεο
εηδηθέο κεγάιεο πεξζίδεο νη νπνίεο θηλνχληαη αλάινγα κε ηελ θνξά ηνπ ήιηνπ,
ελψ ζην παιηφ θηίξην νη πεξζίδεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα παξάζπξα.
Δδψ είλαη ν ηαξαηζφθεπνο ν ειηαθφο ρψξνο πάλσ απφ ην
γπκλαζηήξην. Ο ρψξνο ησλ αζινπαηδηψλ, βιέπεηε πψο είλαη εθείλν ην
ζθηάδεην ζην θαηλνχξγην θηίξην απφ κηα άιιε πξννπηηθή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ
απηνχ κνληέινπ κε ηηο θπηεχζεηο.
Δίπακε φηη νη θπηεχζεηο είλαη εηδηθέο, είλαη θπιινβφια δέλδξα
ηα νπνία θάλνπλ ζθηά ην θαινθαίξη, αληίζεηα ην ρεηκψλα επηηξέπνπλ ηνλ ήιην
λα πεξάζεη ζηηο αίζνπζεο. Τπάξρεη κηα ζπλνιηθή αλαγέλλεζε. Δδψ βιέπεηε
ζήκεξα ηελ ππάξρνπζα πιεπξά, έηζη ζα παξακείλεη θάπνηνη γξαθίζηεο ζηελ
πφιε καο ζπλελλνεκέλνη κε ηνλ δήκν δσγξάθηζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν απηφ
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θχξην ν νπνίνο ήηαλ απφ ηελ Καβάια, είρε έλα αηχρεκα έραζε ηελ δσή ηνπ
αιιά ήηαλ έλαο πνιχ θαιφο λένο, ηειείσζε απηφ ην ζρνιείν, ππάξρεη ινηπφλ
εθεί θαη ην ζπκφκαζηε.
Δδψ είλαη κηα εηθφλα βξαδηλή φηαλ ζ’ αλάβνπλ ηα θψηα ηνπ
ζρνιείνπ πψο ζα ην βιέπνπλ απέμσ απφ ηνλ δξφκν ν νπνίνο είλαη θαη απηφο
ηζηνξηθφο δξφκνο ιέγεηαη Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.
Σψξα απηφ ην έξγν δελ ζηέθεηαη απφ κφλν ηνπ. Βεβαίσο
πήξακε ρξήκαηα απφ ην ΤΠΔΚΑ γηα λα γίλεη ην ζρνιείν, ζήκεξα έρνπκε
ηειεηψζεη κε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο άδεηεο, ηηο κειέηεο θαη επηπιένλ
αθνχ είδακε θαη πάζακε απφ ηελ δηθή καο πνιενδνκία λα πάξνπκε άδεηα,
θάλακε πεξίπνπ ηξεηο κήλεο λα πάξνπκε ηελ άδεηα απφ ηελ δηθή καο
πνιενδνκία, γηαηί ππήξραλ ρίιηα δπν πξνβιήκαηα θαη αληηιήςεηο ησλ
ππαιιήισλ παξάμελεο. Θα ζαο πσ γηα παξάδεηγκα φηη αθφκα ε Πνιενδνκία
κέρξη πξηλ κηζφ ρξφλν κνπ έζηεηιε έλα έγγξαθν φπνπ κνπ έιεγε, ν Γήκνο
Καβάιαο

εληέιιεηαη

λα

θάλεη

απηφ

θαη

απηφ.

Αθφκα

δελ

έρνπλ

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη Γεκνηηθή Τπεξεζία.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ ην έξγν ην εληάζζνπκε δίπια ζε έλα
άιιν πνιχ κεγαιχηεξν έξγν, ην νπνίν έρεη πάξεη ρξήκαηα απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ απφ ηελ ΔΣΑΑ γηα κηα αλάπιαζε ε νπνία είλαη πεξίπνπ
επηθαλείαο ζαξάληα ρηιηάδσλ πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.
πσο βιέπεηε ηψξα ε πφιε εάλ ζπκάζηε ηελ Καβάια, εδψ
κπξνζηά ην πξάζηλν είλαη ην Πάξθν Φαιήξνπ θαη δεμηά ε γθξίδα πεξηνρή είλαη
εθεί πνπ είλαη ην Γηνηθεηήξην ε Αληηπεξηθέξεηα δειαδή ηεο Καβάιαο θαη ην
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν.
Απηφ ινηπφλ ην έξγν είλαη, αλάπιαζε θαη ηνπ πάξθνπ
Φαιήξνπ. Οη δξφκνη φινη αλαπιάζνληαη θαη απηνί θαη ζα εγθαηαζηήζνπκε
ζχγρξνλα

πιαθίδηα

ηα

νπνία

ζα

κεηψζνπλ

ηελ

ζεξκνθξαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο, θαηά δπν βαζκνχο θαη εθεί ζα έρνπκε πνιιέο θαηλνχξγηεο
θπηεχζεηο. Θα θαξδχλνπκε ηα πεδνδξφκηα ζε νξηζκέλα ζεκεία, ζα
ζηελέςνπκε ζε θάπνηα άιια ψζηε λα δηεπθνιχλνπκε ηελ θπθινθνξία ησλ
απηνθηλήησλ.
Γεληθά είλαη κηα αλάπιαζε ε νπνία είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή.
Βιέπεηε φηη είλαη ρξσκαηηζκέλν είλαη απηφ ην νπνίν ζα αιιάμεη. Γεμηά
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κπξνζηά καο βιέπεηε ηνλ Γεκνηηθφ Κήπν θαη ην πάξθηλγθ ηεο Ρνδφπεο έηζη
ιέγεηαη απηή ε πεξηνρή θαη πην δίπια είλαη ην Γεκαξρείν, ζαο ην ιέσ γηα λα
θαηαιάβεηε, ιίγν λα πξνζαλαηνιηζηείηε.
Τπνπξγέ απηφ ην έξγν ην είρακε ππνβάιιεη ζην ΚΑΠΔ. Δίρα
κάζεη φηη κεηαμχ ησλ δεθαπέληε πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιέγνληαλ ήηαλ ε 14 ε
πξφηαζε. Θπκάζηε θάπνηνη ζπλάδειθνη κε πήξαλ ηειέθσλν πνιιέο θνξέο
απφ ηελ Αζήλα θαη κνπ ιέγαλε, αθνχ είζαη ηεο θαηάζηαζεο γηαηί ηφηε αθφκα
ήηαλ ε γλσζηή θπβέξλεζε, ηα αιιάμαλε νη θπβεξλήζεηο, έγηλε Τπνπξγφο
Δζσηεξηθψλ ν θ. ηπιηαλίδεο, ιέγαλε αθνχ μέξεηο ηνλ Δπξηπίδε πίεζε λα
απμεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε.
Γηαηί λα απμεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε; Δζχ ιέεη 14 νο είζαη πεξλάο
δελ έρεηο ηδηνηέιεηα, πίεζε θαη βνήζεζε θαη εκάο πνπ είκαζηε 20 νη . Αξγφηεξα
έκαζα φηη είκαζηε 32νο, ε πξφηαζή καο είκαζηε 32νη. Τπνβηβάζηεθε ρσξίο λα
κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί;
Λέσ ινηπφλ κε αθνξκή απηφ ην ζέκα φηη ην ΚΑΠΔ δελ πάεη
θαιά. Καη δελ πάεη θαιά θαη επαλέξρνκαη ζ’ απηφ πνπ έζημε ν Βαγγέιεο
Λακπάθεο γηα ηελ πξφζεζε ηεο γεσζεξκίαο πνπ είρε ππνβιεζεί γηα ην
πξάζηλν ρσξηφ.
Ζ δηθή καο πξφηαζε απνξξίθζεθε, αλ θαη ήηαλ δεχηεξε ή
ηξίηε επηιαρνχζα, φζνλ αθνξά ηηο κε εγθεθξηκέλεο γηαηί δελ είρε ζηνηρεία
νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο.
Πψο νξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα απηά; Οξίζηεθαλ σο ν κέζνο φξνο
αλάκεζα ζηηο θαιέο θαη ηηο θαθέο πξνηάζεηο. Σν νπνίν είλαη ηειείσο
παγηδεπηηθφ. Οη θαθέο πξνηάζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο, ήηαλ θαη είλαη αδηαλφεην
λα επηιέγεηαη κε ηέηνηα απζαηξεζία ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην, ζα πξέπεη λα
βξεζεί θάπνηνο άιινο ηξφπνο.
Δλψ ζε φια ηα άιια θξηηήξηα ηεο απνδνηηθφηεηαο, φζνλ
αθνξά ην πξάζηλν ρσξηφ, ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ, ήκαζηαλ
πνιχ πεξηζζφηεξν θαινί, είρακε θαιχηεξε βαζκνινγία απφ αξθεηνχο πνπ
επηιέρηεθαλ ηειηθά, ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην ήηαλ επαλαιακβάλσ παγηδεπηηθφ
δελ ζέισ λα πσ ηίπνηα άιιν. Σν ιέσ φκσο γηαηί γίλνληαη ζνβαξέο
πξνζπάζεηεο απφ ηνπο Γήκνπο, αιιά θακηά θνξά νη αμηνινγήζεηο γίλνληαη κε
έλαλ ηξφπν πνπ πξαγκαηηθά είλαη αδηαθαλήο.
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Απηή ινηπφλ ε πξφηαζε ηεο αλάπιαζεο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο
εληάζζεηαη, εδψ επίζεο έλα άιιν θαίλεηαη πνπ είλαη ην 12 ν Γεκνηηθφ, είλαη
αξηζηεξά επάλσ. Γειαδή ζέισ λα πσ φηη ζπλδένπκε δπν πξνηάζεηο νη νπνίεο
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην κέιινλ ηεο πφιεο.
Καη εδψ βιέπεηε απφ ςειά πνηεο είλαη νη πεξηνρέο φπνπ ζα
γίλνπλ, γίλνληαη ήδε αλαπιάζεηο, είηε κε ηα ΠΔΠ, δειαδή ηα Οινθιεξσκέλα
ρέδηα Αζηηθήο Αλάπηπμεο, είηε κε άιια πξνγξάκκαηα ηα νπνία ηα ζπλδέζακε
εκείο απφ κφλνη καο θαη ηα ελαξκνλίζακε, ψζηε λα έρνπκε έλα θαιφ
απνηέιεζκα.
Πνην είλαη ην θαιφ απνηέιεζκα; Δίλαη ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ζηελ δσή ηεο πφιεο. Απηφ δελ αθνξά κφλν ηνπο θαηνίθνπο πνπ
είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Αθνξά θαη ηνπο επηζθέπηεο. Καη επεηδή ξσηήζεθα
πην πξηλ απφ έλα δεκνζηνγξάθν, ηη ζεκαζία έρνπλ απηέο νη παξεκβάζεηο ζηελ
πφιε θαη θαηά πφζνλ ηειηθά θέξλνπλ δνπιεηά, εγψ ζέισ λα πσ φηη λαη,
πξάγκαηη εγψ είκαη πεπεηζκέλνο βαζχηαηα φηη θέξνπλ δνπιεηά, δίλνπλ
αλάπιαζε θαη άκεζα θαη έκκεζα.
Καη άκεζα θπζηθά γηαηί είλαη έξγα ηα νπνία ζα γίλνπλ θαη
ζέινπλ πνιιά ρξήκαηα. Ζ αλάπιαζε απηή πνπ ζαο έδεημα ε αξηζηεξή θίηξηλε
απηφ ην ζεκείν είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 3,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ε νπνία έρεη
ζπκβαζηνπνηεζεί ζην 50% φκσο θαη ε αλάπιαζε ε βηνθιηκαηηθή ηνπ 12 νπ
Γεκνηηθνχ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ επξψ πξφηαζε. Σψξα δελ
μέξνπκε φηαλ ζα ζπκβαζηνπνηεζεί πφζν ζα πέζεη, αιιά εάλ ππνινγίζνπκε φηη
ζα πέζεη ζην 50% ζπδεηάκε γηα κηα αλάπιαζε κφλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά
πνπ βιέπεηε ηεο ηάμεσο ησλ 4,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ.
Απηή

είλαη

ε

άκεζε

βνήζεηα

ζηελ

αλάπηπμε,

ζηελ

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ζ έκκεζε βνήζεηα φκσο είλαη φηη,
απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα πφιε ε νπνία ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηεξίδεη
ζήκεξα ηελ νηθνλνκία ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πξνθαλψο ε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο, αθνξά θαη ηνπο επηζθέπηεο.
Πξέπεη ε πφιε λα είλαη επράξηζηε φρη κφλν λα ηελ δεηο, αιιά
θαη λα ηελ επηζθέπηεζαη, νπφηε θαη απηφ θπζηθά ζα πξνζθέξεη πάξα πνιχ ζε
ζέζεηο εξγαζίαο.
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Να ζαο πσ φηη έλα θεληξηθφ μελνδνρείν φρη ηεο ηάμεσο εδψ ηνπ
Δγλαηία πνπ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν ν Γαιαμίαο, ηνλ μέξεηε θαληάδνκαη φινη
έρεη πεξίπνπ 150 δσκάηηα, 120 δσκάηηα κάιινλ. Απαζρνιεί ηνλ ρεηκψλα
νγδφληα

εξγαδφκελνπο

θαη

ην

θαινθαίξη

250

εξγαδφκελνπο

θαιά

ακεηβφκελνπο.
Απηφ θαη κφλν δείρλεη πνηα είλαη κηα θαιή θαη επράξηζηε
πξννπηηθή φζνλ αθνξά απηά ηα δεηήκαηα. Γελ έρσ λα πξνζζέζσ ηίπνηα
άιιν, ζαο επραξηζηψ πνιχ θαη ζα ηα πνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Καβάιαο. Να έξζεη
ζην βήκα ν Γήκαξρνο Μαξψλεηαο – απψλ ν θ. Ησαλλάθεο.

«Έξγν: Τπνδνκέο Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ
Πόιεσο απώλ».

Ζ. ΗΩΑΝΝΑΚΖ: Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, αιήζεηα είλαη φηη
ην πξφγξακκα έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηά καο έηξεμε γξήγνξα θαη
απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ζην Γήκν Μαξσλείαο απψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην έξγν, Τπνδνκέο Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ
Λπκάησλ Πφιεσο απψλ, ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη βξίζθεηαη ην έξγν ζε
πιήξε εμέιημε.
Σν έξγν απηφ πεξηιακβάλεη δπν ππνέξγα θαη ηελ θαηαζθεπή
κηαο κνλάδαο θπζηθνχ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ.

Ζ

Μνλάδα ηνπ Φπζηθνχ πζηήκαηνο Καιάκηα, είλαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
δηνίθεζε ε κειέηε απηή, ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή αεξνδξνκίνπ
Αξζαθείνπ ζε ρψξν ηξηάληα ζηξεκκάησλ, ε νπνία παξαρσξήζεθε γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ απφ ηελ Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
Ο ζπλνιηθφο αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ δπν έξγσλ
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.780.000 €. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπηρεηξεζηαθφ

Πξφγξακκα

Πεξηβάιινλ θαη

Αεηθφξνο

Αλάπηπμεο ηνπ

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
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Σα ππνέξγα ηνπ έξγνπ είλαη: 1) Τπνδνκέο απνρέηεπζεο θαη
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πφιεσο απψλ. Σν έξγν αθνξά ηνλ νηθηζκφ
απψλ ν νπνίνο είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 2000 θαηνίθσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ
θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο.
Γηα λα έρεηε εηθφλα ην δίθηπν απηφ ζα απαιιάμεη θπξίσο ην
θέληξν ησλ απψλ, φρη κφλν ην θέληξν ησλ απψλ, αιιά φιεο ηεο πφιεο,
απφ ην θαηλφκελν λα ξίρλνπλ νη θάηνηθνη ιχκαηα απνρέηεπζεο ζηα δίθηπα
νκβξίσλ, βφζξνη δελ ππάξρνπλ.
Γπζηπρψο

είλαη

έλα

θαηλφκελν

εηψλ

κε

αξλεηηθά

πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα. Ο αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη
3.710.000 €. Σν έξγν έρεη δεκνπξαηεζεί κε νξηζηηθφ αλάδνρν έλαληη ηνπ
πνζνχ 2.325.000 €. Σν έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε έρνληαο εθηειεζηεί ην 37%
πεξίπνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Γεχηεξν ππνέξγν. Καηαζθεπή επεμεξγαζίαο ιπκάησλ απψλ.
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ζεκαληηθφ
έξγν, αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο ησλ
απψλ θαη θπξίσο ηνπ πνηακνχ Λίζθνπ πνπ αλήθεη ζηε πεξηνρή NATURA
2000.
O αξρηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 2.070.000 επξψ,
ελψ ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή.
Μέρξη ζήκεξα ε δηαδηθαζία απφ πιεπξάο δήκσλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο.
Θέισ λα πσ θαη θάηη άιιν. Ο Βαγγέιεο Λακπάθεο είπε πάξα
πνιχ θαιά γηα ηα ρξπζνξπρεία, ην έλα ρξπζνξπρείν βξίζθεηαη ζηα πέληε ρικ
απφ ην γξαθείν κνπ ην άιιν βξίζθεηαη αθξηβψο δηαθφζηα κέηξα απφ ην
γξαθείν κνπ.
Πάξα πνιχ θαιά μέξεηε φινη εδψ απφ ηελ Πεξηθέξεηα
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, φηη ν Γήκνο απψλ απφ ην 1988 κε
επίζεκα ζηνηρεία, Τπνπξγέ ην μέξεηε πνιχ θαιά, είλαη ε πην ππναλάπηπθηε
πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηφηε πνπ έγηλε ε Διιάδα λφκηκν
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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Ζ ειιεληθή πνιηηεία έθεξε κηα νκάδα πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ
δπν ρηιηάδεο θάηνηθνη, ηνπο έθαλε ηα ζπίηηα πάλσ, θαη απηή ηε ζηηγκή θαλέλαο
εθεί δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ην ξεχκα, δελ έρεη λα θάεη, θαη κπνξείηε λα
θαηαιάβεηε ηη κπνξεί λα θάλεη απηφ ην πξάγκα.
Πνιχ σξαία ηα αθνχζακε απηά, ην είρα πεη κάιηζηα ζηνλ θ.
Μνπδά φηη ην 1962 φηη κε ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο ην βνπιγαξηθφ θξάηνο
δεκηνχξγεζε ηα επηά θξάγκαηα κε ζηφρν ηφηε, κε έλα θνπκπί Βφξεηνο Έβξνο,
Αλδξηαλνχπνιε, Καξαγάηζη θιπ, είλαη λεθξή δψλε. Καη αλ ζπκάζηε πξηλ πέληε
ρξφληα πνπ δελ κπφξεζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηα λεξά θαη γη’ απηφ νη ζχκκαρνη
νη Σνχξθνη επηά πφιεηο θάλνπλ θεζηηβάι ξπδηνχ, θαιιηεξγνχλ πιένλ ξχδη θαη
ηίπνηα άιιν, γηαηί έρνπλ κπφιηθν λεξφ.
Δγψ είδα κε κεγάιε πξνζνρή, εκείο δψζακε θαη θάπνηα άιια
έξγα θαη ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Καξνχληδν, ιείπεη δελ ηνλ
βξήθακε εδψ, πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία πιένλ λα αλαδείμνπκε ηα
γεσζεξκηθά καο πεδία.
Έρνπκε δπν θαηαπιεθηηθά γεσζεξκηθά πεδία, πνπ είκαζηε
ηψξα πξνο κειέηε, πξέπεη λ’ αλαπηχμνπκε θαη ηνλ ηνπξηζκφ,

απιψο

ρξεηαδφκαζηε ιίγν πην πνιχ ζηήξημε θαη απφ ζαο, νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη απηή ε
πεξηνρή πνπ ιέγεηαη Θξάθε. Δπραξηζηνχκε πνιχ.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Μαξψλεηαο – απψλ
λα έξζεη ζην Βήκα ν Γήκαξρνο Πξνζνηζάλεο θ. Λπζειήο.

«Έξγν: Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ζηε ζέζε «Μειηά» ΣΚ Φσηνιηβνύο Γήκνπ
Πξνζνηζάλεο»

Α. ΛΤΔΛΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, ζηελ επνρή ηεο αλζξσπνθαγίαο ζα πξέπεη λα
ιέκε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηνλψλνπλ ιίγν ην εζηθφ καο θαη
λα δέρνληαη νη άλζξσπνη πνπ δέρνληαη ζπλέρεηα ππφ πίεζε θάπνηεο ζεξκέο
θνπβέληεο. Καη απηά ηα ιφγηα πνπ ιέσ, αθνξνχλ ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζην
ΔΠΠΔΡΑΑ, βιέπνληαο εδψ ηνλ Νίθν Μακαινχγθα, ηνλ Βαζίιε ηντιφπνπιν
θαη φπσο πξφιαβε ν ζπλάδειθφο κνπ ηεο Οξεζηηάδαο, νη άλζξσπνη απηνί
είλαη ζπκπαξαζηάηεο καο θαη βνεζνί καο θπξηνιεθηηθά.
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Ξεπεξλάεη ην δεκνζηνυπαιιειηθφ αίζζεκα ε πξνζπάζεηά ηνπο
θαη νη άλζξσπνη απηνί εξγάδνληαη πέξαλ απφ ηνλ βηνπνξηζκφ γηα θάπνηνλ
ζθνπφ απηφλ πνπ έρνπκε ιίγν – πνιχ φινη.
Καη επεηδή ηα πξάγκαηα πξέπεη λα ιέγνληαη θαη λα κελ
ιέγνληαη απφ πίζσ, δελ ζα θξχςσ θαη ηελ επαξέζθεηά κνπ γηα ην πξφζσπφ
ζαο, πνπ είζηε έλαο φρη γηαιαηδί mediaθνο Τπνπξγφο, αιιά έλαο Τπνπξγφο
δνπιεηάο.
Δγψ ζα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ ΥΑΓΑ, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ΥΑΓΑ ζην Φσηνιίβνο θαη ζηελ Πξνζνηζάλε, δπν ΥΑΓΑ δειαδή.
Ο πξψηνο ΥΑΓΑ ζην Φσηνιίβνο ζηε Θέζε Μειηά, ν ΥΑΓΑ
απηφο αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Φσηνιίβνπο ηνπ Γήκνπ
Πξνζνηζάλεο. Καιχπηεη έθηαζε 12 ζηξεκκάησλ, ηδηνθηεζίαο καο θαη ηνπ
δεκνζίνπ.
Ο ρψξνο ν νπνίνο θηινμελείηαη ν ΥΑΓΑ ζηελ ζέζε Μειηά
εθάπηεηαη ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ ζε ρσκάηηλν αγξνηηθφ δξφκν πιάηνπο
πέληε κέηξσλ ν νπνίνο απνηειεί θαη ηνλ δξφκν πξφζβαζεο, ελψ απέρεη δπν
ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Γεκνηηθφ δξφκν Φσηνιίβνπο Μαπξνιεχθεο.
Ζ

ζέζε

ηνπ

ΥΑΓΑ

δελ

εκπίπηεη

ελφο

θεξπγκέλνπ

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή εληφο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο NATURA 2000,
θιπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ μεθίλεζε ην 1983 εμππεξεηψληαο αξρηθά ηελ
Κνηλφηεηα Φσηνιίβνπο ελψ απφ ην ’97 θαη κεηά εμππεξεηνχζε ηελ έθηαζε ηνπ
πξψελ δήκνπ ηηαγξψλ.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ελφο ιφγσ ΥΑΓΑ πεξαηψζεθε ην 2010,
ζχκθσλα κε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ην 1991 ε Κνηλφηεηα Φσηνιίβνπο είρε
1817 κφληκνπο θαηνίθνπο. Απφ ην ’97 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καπνδίζηξηα θαη
κέρξη ηνλ 12ν ηνπ ’10, ν ΥΑΓΑ εμππεξεηνχζε ην Γήκν ηηαγξψλ κε επηά
Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα. Απφ ην ’97 θαη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2005, παξέκεηλαλ
επηπιένλ αλνηρηνί νη ΥΑΓΑ ηνπ Γήκνπ ηηαγξψλ θαη ησλ ππνινίπσλ έμη
ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ.
ην δηάζηεκα απηφ ζηνπο παξαπάλσ ΥΑΓΑ ελαπνηίζελην
κηθξέο πνζφηεηεο απνβιήησλ απφ ηδηψηεο θαη αδξαλή θαη νγθψδε
απνξξίκκαηα θαζψο νη ρψξνη απηνί ήηαλ αλνηρηνί θαη πξνζβάζηκνη.
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Σν έξγν είρε αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ 216.000 θαη ηειηθά
ζπκβαζηνπνηήζεθε κε 79.000. Οη ηερληθέο παξεκβάζεηο θαη νη εξγαζίεο πνπ
έγηλαλ

απηψλ

δηάζπαξησλ

ησλ

ΥΑΓΑ

ήηαλ,

ρσκαηνπξγηθέο

απνξξηκκάησλ

απφ

ηε

ζπλνιηθή

εξγαζίεο
έθηαζε

ζπιινγήο

ηνπ

ΥΑΓΑ,

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη εμνκάιπλζεο ηνπ αλαγιχθνπ,
θαηαζθεπή έξγσλ ζηεγάλσζεο, θαηαζθεπή έξγσλ ηειηθήο θάιπςεο θαη
θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ.
Δδψ ζα δνχκε θσηνγξαθίεο ηνπ ΥΑΓΑ ζηελ ζέζε Μειηέο πξηλ
απφ ηελ απνθαηάζηαζε. Απηά είλαη πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε θαη κεηά ηελ
απνθαηάζηαζε. Σα δέλδξα αρλνθαίλνληαη πνπ θπηεχζεθαλ, εδψ είλαη ε
έμνδνο ηνπ βηναεξίνπ, θαη ν ρψξνο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν έγηλε θαη ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ελφο
κεγαιχηεξνπ ΥΑΓΑ, ηνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ Γήκνπ καο Πξνζνηζάλεο, δελ ζα
πσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γη’ απηφλ ηνλ ΥΑΓΑ, απιά ζα πσ, φηη ήηαλ έλα
έξγν αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 513.000 επξψ θαη ηειηθά ζπκβαζηνπνηήζεθε
ζηηο 205.000 θαη δείηε ιίγεο εηθφλεο απφ πξηλ θαη κεηά.
Δκείο γεληθά κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε κηα δεζηή ζρέζε, θαζψο
απηφ ην δηάζηεκα εθηφο απφ ηνπο δπν ΥΑΓΑ πνπ απνθαηαζηήζακε, θάλακε
θαη άιια έξγα. Πξηλ έλα κήλα πεξίπνπ θχξηε Τπνπξγέ, ζπκβαζηνπνηήζακε ηνλ
κεγάιν βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ηεο Πξνζνηζάλεο έμη εθαηνκκπξίσλ επξψ.
Σαπηφρξνλα έλα ζρνιείν καο έρεη κπεη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αλαβάζκηζε. Μαο
έρεη εγθξηζεί θνξεηφ ΜΑ κηζνχ εθαηνκκπξίνπ, έρνπκε θαηαζέζεη κηα πνιχ
ζνβαξή πξφηαζε γηα ηα πάξθα θνκπνζηνπνίεζεο θαη έπεηαη ζπλέρεηα.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζαο επραξηζηνχκε πνιχ, λα είζηε θαιά.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Πξνζνηζάλεο. Να
αλέβεη ζην βήκα γηα έλα ραηξεηηζκφ ν Γήκαξρνο Κνκνηελήο ν θ. Πεηξίδεο.
Γ. ΠΔΣΡΗΓΖ: Να επραξηζηήζσ γηα ην εκβφιηκν ηεο δπλαηφηεηαο πνπ κνπ
δίλεηε λα θάλσ απηή ηελ παξέκβαζε. Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Γελ ζα
επαλαιάβσ απηά πνπ ήδε εηπψζεθαλ ζ’ φηη αθνξά ηηο νξηδφληηεο
παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνεγνχκελα, παξά κφλν ζα
πξνζζέζσ θαη εγψ ηελ θαηεγνξεκαηηθή κνπ ζπκπαξάηαμε ζην ζέκα ηνπ
ρξπζνχ, πνπ δελ είλαη φκσο απηφ ην νπνίν θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα
εκθαλίζνπλ σο έλα απνηέιεζκα κηαο ζεζκηθήο ειίη ε νπνία εθπξνζσπεί ηηο
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ηνπηθέο

θνηλσλίεο,

αιιά

είλαη

κηα

απηνλφεηε

έθθξαζε

απηήο

ηεο

εθπξνζψπεζεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο ίδηαο ηεο βνχιεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη, έρνπκε θαη εκείο
ζεκαληηθά έξγα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη έρνπκε πνιχ θαιή εκπεηξία απφ ηελ
ζπλεξγαζία καο, αιιά δελ λνκίδσ φηη απηφ ην νπνίν νη άλζξσπνη νη νπνίνη
θάλνπλ ζήκεξα ην θαζήθνλ ηνπο θ. Τπνπξγέ κε φιν ηνλ ζεβαζκφ πεξηκέλνπλ
ην ρηχπεκα ζηελ πιάηε ή ηελ εμσγελή αλαγλψξηζε.
Ξέξσ φηη είζηε θαη εζείο έλαο απ’ απηνχο. Ννκίδσ φηη ε
κεγαιχηεξε αληαπφδνζε είλαη ε επηβξάβεπζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ ίδηα
ηελ ζπλείδεζή ηνπο δηφηη απηφ είλαη ην δεηνχκελν θαη απηφ είλαη θαη ην
κνλαδηθφ θίλεηξν κε ην νπνίν πηζηεχσ φηη νη άλζξσπνη ζήκεξα θάλνπλ ην
θαζήθνλ ηνπο ζ’ απηή ηελ ζπγθπξία ιεηηνπξγνχλ.
Μηα παξαηήξεζε επίζεο γηα νξηδφληην ζέκα πνπ αθνξά ηα
πνιενδνκηθά δεηήκαηα. Αλαθέξζεθαλ ζπλάδειθνη ζηα γεληθά πνιενδνκηθά.
Δγψ εμαηηίαο θαη ηεο θαηά θφζκνλ ηδηφηεηαο θαη ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ
έρσ, ζα αλαθεξζψ θπξίσο ζηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ θαηλνχξγηα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε θάζε ηξφπν ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, πνπ είλαη
εθαξκνζηηθέο

κειέηεο

θαη

είλαη

πξναπαηηνχκελεο

γηα

νπνηαδήπνηε

ρσξνηαμηθή, πνιενδνκηθή θαη άιιε ηνπηθή αλάπηπμε.
Γελ είλαη κφλν απηφ πνπ εηπψζεθε ε νξηδφληηα επέθηαζε ησλ
πφιεσλ, είλαη ε νξζνινγηθή θαη αλαπηπμηαθή νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
πφιεσλ θαη δελ είλαη θαζαξά έλα ηερληθφ θαη πνιενδνκηθφ ζέκα, είλαη θαηά
βάζε θαη θαη’ εμνρήλ αλαπηπμηαθφ.
Υσξίο ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ φκσο,
νη δήκνη δελ ππάξρεη πεξίπησζε, δελ λνκίδσ φηη ζα ππάξμεη δήκνο ζηελ
Διιάδα ν νπνίνο ζα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηήζεη απφ κφλνο ηνπ,
πνιενδνκηθέο κειέηεο.
Γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην νπνίν είκαη
ζίγνπξνο φηη ζηελ δεχηεξε ελφηεηα ζ’ αλαθεξζεί ν πξφεδξφο καο ν
ζπλάδειθνο Υαξαθίδεο απφ ηελ Γξάκα, αιιά θαη ηα ζηειέρε καο ηα νπνία
έρνπλ εηνηκάζεη κηα παξνπζίαζε. Να πσ φηη ππάξρεη κηα πξφνδνο φρη
ηθαλνπνηεηηθή ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηθέξεηα, είλαη γλσζηφ ζηνλ
Τπνπξγφ απηφ θαη απφ ηελ ζχζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη φρη κφλν.
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Αιιά θαη νη Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε ΓΤΑΜΑΘ έρνπλ
δηδαρζεί απφ ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη λνκίδσ φηη νη βαζκνί θαη νη ρξφλνη
πινπνίεζεο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη πνιχ θαιχηεξα απ’ φηη ζην
παξειζφλ.
Βέβαηα ππάξρεη έλα θελφ ην νπνίν είλαη νξηδφληην ζ’ φιε ηελ
Διιάδα, αιιά θαη ζηε δηθή καο Πεξηθέξεηα θαη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ
αδξαλψλ.
Δίλαη έλα ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, γηα ην νπνίν δελ
ππάξρεη ιχζε θαζψο ε θνληηλφηεξε κνλάδα δηαρείξηζεο αδξαλψλ απ’ φηη μέξσ
είλαη θνληά ζηε Θεζζαινλίθε θαη θπζηθά ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ
δηαρείξηζε ησλ αδξαλψλ είλαη απζηεξφηεξε θαη απφ ηελ απζηεξφηεξε
επξσπατθή λνκνζεζία ηεο νπεδίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Γελ ζέισ λα θαζπζηεξήζσ άιιν θαη ην πάλει θαη ηνπο
ππφινηπνπο αθξναηέο γηαηί ήδε είκαζηε κηάκηζε ψξα έμσ απφ ην πξφγξακκα,
θαη λα πσ φηη ζεκεηνινγηθά κε ηελ αλαθνξά ζαο ζην πξσηφθνιιν
πξνεγνπκέλσο, είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο θνξέο φπνπ εκείο νη δήκαξρνη
ραίξνπκε θάπνησλ πξνλνκίσλ έζησ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ φζνλ
αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα λα κηιήζνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ θαιή ζπλέρεηα.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θαη αο έξζεη ζην βήκα ν δήκαξρνο
Γξάκαο ν θ. Υαξαθίδεο ν νπνίνο είλαη θαη Πξφεδξνο Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
Κ. ΥΑΡΑΚΗΓΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο ζαο. πσο είλαη ζην πξφγξακκα ζην
δεχηεξν κέξνο ππάξρεη παξνπζίαζε γηα ηελ ΓΤΑΜΑΘ ηελ νπνία ζα ηελ θάλεη
ν Σάζνο Παηαιάο, ζηέιερνο ηεο ΓΤΑΜΑΘ. Δγψ δελ ζα είκαη Τπνπξγέ ηφζν
επράξηζηνο, δελ ζα κπσ κπξάβν, φπσο θαη εγψ δελ ζέισ λα κνπ ιέλε
κπξάβν γη’ απηφ ην νπνίν θάλσ σο Γήκαξρνο. Ννκίδσ φηη φινη καο ζηε ζέζε
πνπ είκαζηε πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν θαη ην δηθαηφηεξν ίζσο.
Δίδα ηνλ ζπλάδειθν απφ ηελ Πξνζνηζάλε παξνπζίαζε ηνπο
δπν ΥΑΓΑ ηελ απνθαηάζηαζε πνπ έρεη θάλεη. Σν εξψηεκα πνπ θάλσ είλαη
έλα, κεηά απφ έλα ρξφλν πνπ ζπδεηήζακε ηελ πξψηε θνξά ζην Τπνπξγείν
ζαο θαη ηελ δεχηεξε θνξά ζηε Θεζζαινλίθε ε ΚΤΑ γηα ην πνχ ζα πάλε ηα
απνξξίκκαηα

ηνπ

ζπλαδέιθνπ

κπνξεί

λα

καο

απαληήζεη

θαλείο;

Απνθαηέζηεζε. Ζ Γξάκα έκεηλε πίζσ θαη δελ απνθαζηζηά ηψξα, ζα μεθηλήζεη
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ηελ δεκνπξάηεζε ζθφπηκα γηα λα ππάξρεη έλαο ΥΑΓΑ λα θέξνπλ νη
ζπλάδειθνη ζηνλ παξάλνκν ΥΑΓΑ ν νπνίνο έρεη θάεη πξφζηηκν πέληε ρηιηάδεο
επξψ γηαηί δελ ιεηηνπξγεί, πνχ ζα πάλε; Νεπξνθφπη, Πξνζνηζάλε, Παξαλέζηη,
Γνμάην, ηα απνξξίκκαηα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, απνθαηέζηεζαλ, ε ΚΤΑ δελ
έρεη βγεη, πεγαίλνπλ ζηνλ ΥΑΓΑ ηεο Γξάκαο θαη ζηνλ ζπλάδειθν ηνλ ηκηηδή
πνπ ηνλ παξαθαιέζακε λα πάξεη θάπνηα απνξξίκκαηα.
Γεχηεξνλ. Πεξηβαιινληηθή κειέηε πεξηβαιινληηθνχ πάξθνπ
Γξάκαο πξνεπεμεξγαζία απνξξηκκάησλ. Δλάκηζε ρξφλν είλαη ζην Τπνπξγείν.
Δλάκηζε ρξφλν θάζε ηξεηο κήλεο δεηείηαη θαη θάηη.
Ρσηψ ζα γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ Γξάκαο. Πιένλ
κπαίλνπκε ζηελ ηειηθή επζεία θαη ζα δνχκε πνχ ζα πεγαίλνπλ ηα
απνξξίκκαηα. Πηζηεχνπκε φηη ζα βγάιεηε ηελ ΚΤΑ γηα λα καο πείηε πνχ.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη, γηα λα γίλνπλ ηα έξγα ζην πεξηβαιινληηθφ
πάξθν θαη ηεο ελδηάκεζεο θάζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν
αθνξά πξνεπηινγή πξνεπεμεξγαζία, δεκαηνπνίεζε, θνκπνζηνπνίεζε θαη γηα
λα γίλνπλ φια απηά εδψ ζε θάζε λνκφ ηεο Πεξηθέξεηαο, πξέπεη λα πάξνπλ ηελ
αδεηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ.
Απηφο ν ρψξνο κε ηελ εμππλάδα ηεο Μπηξκπίιε πνπ έβαιε ηελ
βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Γξάκαο θαη ηνλ ΥΑΓΑ ηεο Γξάκαο NATURA, είλαη
κέζα εθεί. Βξίζθεηαη ζε ζαο, ήηαλ λα βγεη ηνλ Μάξηην ε απφθαζε γηα ηελ
έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία
δηακφξθσζεο

ηνπ

ρψξνπ

πξνζέμηε.

Καη

εάλ

δελ

θαζπζηεξνχζε

ε

δεκνπξάηεζε πνπ έγηλε πέξζη ηνλ Ννέκβξην έλα ρξφλν ηψξα έγηλε κηα
δεκνπξάηεζε δέθα, έλδεθα εθαηνκκπξίσλ ζηελ πεξηθέξεηα πνπ αθνξά ηνλ
εμνπιηζκφ πξνεπεμεξγαζίαο, απηφλ δειαδή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί εθεί. Καη αλ
δελ ππήξραλ ελζηάζεηο θη δελ είρε θαζπζηεξήζεη, ζα είρακε ηψξα ηνλ
εμνπιηζκφ θαη γηα ηελ Γξάκα θαη γηα ηηο άιιεο πεξηνρέο θαη δελ μέξσ πνχ ζα
ηνλ ηνπνζεηνχζακε.
Δπεηδή γίλεηαη κεγάιε θνπβέληα γηα ηα απνξξίκκαηα, ε
ΓΤΑΜΑΑΘ ηνπιάρηζηνλ ηα δπν ρξφληα πνπ είκαη εγψ πξφεδξνο θαη ην
Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην θαηαβάιεη κηα πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα
αληαπνθξηζεί θαη λα είλαη έηνηκε. Ωο εθ ηνχηνπ, έρεη ηειεηψζεη κε φιεο ηηο
ππφινηπεο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, έρεη θάλεη ηελ πξνγξακκαηηθή κε ηνλ
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Γήκν Κνκνηελήο θαη πεγαίλεη γηα δεκνπξάηεζε ν ΥΤΣΗ, έρεη εγθξηζεί ην ΓΗΣ
γηα ηελ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο θαη έηζη ζην θνκκάηη απηφ είκαζηε θαιά.
Ξεθίλεζε ε αλαθχθισζε ζην Γήκν Γξάκαο θαη πάεη γηα φιν ηνλ
Ννκφ Γξάκαο. Ήδε ειεθηξνδνηήζεθε ην ΚΓΑΗ ηεο Ξάλζεο γηα λα μεθηλήζεη θαη
ηεο Ξάλζεο. Ζ Κνκνηελή πεγαίλεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ν ¨Έβξνο θπζηθά
ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε παξ’ φηη έρνπκε θαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ΚΓΑΗ θαη
έηζη ζα έρνπκε αλαθχθισζε απηνχο ηνπο κήλεο, ηνπο επφκελνπο ζε φιε ηελ
Πεξηθέξεηα.
Σα πξνβιήκαηα φκσο πνπ αλέθεξα, είλαη πξνβιήκαηα ηα
νπνία ζα εξσηεζείηε δελ μέξσ εάλ εξσηεζήθαηε πξηλ θαη απφ ηνλ ζπλάδειθν
ηνλ θ. Λακπάθε, πνχ ζα πάλε ηα απνξξίκκαηα ηνπ Έβξνπ, πνχ ζα πάλε ηεο
Γξάκαο, φηαλ θαη νη δπν Ννκνί δελ έρνπλ ΥΤΣΑ θαη δελ κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ απφ ην 2008 έηζη θη αιιηψο.
Ο ΥΤΣΗ ζα γίλεη φηαλ γίλεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζα έρεη
ιχζε. Πξέπεη δειαδή λα βξεζεί ιχζε γηα λα γίλνπλ νη νξηζηηθέο
απνθαηαζηάζεηο φισλ καο.
Γηαηί φπσο είπα πξηλ, παξακέλεη αλνηρηφο, πξφζηηκν ζηνλ
ΥΑΓΑ, αιιά πείηε κνπ εάλ πέξζη θ. ηντιφπνπινο, είρακε θάλεη γηαηί έρεη θάλεη
επαλεηιεκκέλα παξαηεξήζεηο ν θ. ηντιφπνπινο θαη έρεη δίθην, γηαηί δελ
πξνρσξάηε ηελ απνθαηάζηαζε. Αλ ηελ είρακε θάλεη ζα ήκαζηαλ ζπλεπείο ζην
ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα απνξξίκκαηα δελ έρνπκε θαη ζάιαζζα γηα λα ηα ξίμνπκε
εκείο, ε Αγία Βαξβάξα είλαη κηθξή.
Γελ είλαη εδψ ν απνθεληξσκέλνο είλαη φκσο νη ζπλεξγάηεο
ηνπ, πξφβιεκα ην νπνίν πξνέθπςε κε ηνλ εμνπιηζκφ πξνεπεμεξγαζίαο, έρεη
γίλεη ε πξψηε θάζε ην πξαθηηθφ ην πξψην, πήγε ζηνλ απνθεληξσκέλν, γχξηζε
πίζσ γηα λα μαλαδνχκε ην πξαθηηθφ. Δίλαη ζηε Πεξηθέξεηα θαη δελ πξνρσξάεη
γηα ην πξαθηηθφ 2.
Αλ δελ πξνρσξήζεη πψο ζα πινπνηεζεί ε ελδηάκεζε θάζε ηνπ
πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο;
Οη δηαδηθαζίεο ζηηο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη φινη νη ππφινηπνη, πψο; Μηα
εξψηεζε απιή βάδσ, πψο ζα πξνρσξήζεη ε ελδηάκεζε θάζε απηά πνπ έιεγα
πξηλ, αλ δελ νινθιεξσζεί ε δεκνπξάηεζε ε νπνία έγηλε πέξζη ηνλ Ννέκβξην.
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Πεξάζακε ην ρξφλν. Δπεηδή ππάξρεη έλζηαζε; Καη ηη ζεκαίλεη
μαλαδείηε ην; Ση λα δνχκε δειαδή ε Δπηηξνπή ε νπνία έβγαιε ην απνηέιεζκα
απηφ πνπ έβγαιε φπνην έβγαιε.
Καη ζέισ γηαηί κέρξη ηψξα αλαθέξζεθα ζηα απνξξίκκαηα, ζα
αλαθεξζεί φπσο είπα ν ζπλεξγάηεο κνπ λα πσ κφλν δπν θνπβέληεο γηα ηνλ
Γήκν Γξάκαο πνπ αθνξά θαη ην Τπνπξγείν ζαο. Έρνπκε έλα αίηεκα πξνο ην
Τπνπξγείν εδψ θαη δπν ρξφληα. Αθνξά ηελ παξαρψξεζε ελφο ζπγθξνηήκαηνο
ην νπνίν ππάξρεη πάλσ ζην δάζνο ηεο Αιαηηάο.
Απηφ ην ζπγθξφηεκα αλήθεη ζε ζαο, ζηελ Γηεχζπλζε ηελ Γεληθή
Γηεχζπλζε Γαζαξρείσλ πξνζέμηε, γηα λα θάλεη ην αίηεκα ν Γήκνο Γξάκαο
έβαιε κηα απαίηεζε έλαλ φξν, λα κπεη ζην ΔΠΑ ν δξφκνο πνπ πεγαίλεη εθεί,
εμππεξεηεί φινπο ηνπο πινηφκνπο θαη απηφ ην ζπγθξφηεκα. Έλα ζπγθξφηεκα
ην νπνίν έρεη 270 θιίλεο. Ζ Γξάκα ε πφιε δελ έρεη 270 θιίλεο ζηα μελνδνρεία
πνπ έρεη. Σν νπνίν είλαη παλέκνξθν, πεηξφθηηζην, ήδε θαηαζηξέθεηαη έρνπλ
βγεη ηα ζίδεξα δειαδή απφ ηα ηζηκέληα θαη ζε ιίγν δελ ζα ην ζέιεη θαλείο.
Δίλαη επθαηξία λα έκπαηλε ζην ΔΠΑ, αιιά δελ κπήθε, λα κπεη
ζην Δ, αλ πξνιάβνπκε. Ο φξνο γηα ηνλ δξφκν, έρεη εθπιεξσζεί. Έρεη βάιεη
ε Πεξηθέξεηα ζε δπν εξγνιαβίεο, δπν δεκνπξαζίεο ηνλ δξφκν ν νπνίνο είλαη
πεξίπνπ εάλ ζπκάκαη θαιά πάλσ απφ δπν εθαηνκκχξηα επξψ, πινπνηείηαη θαη
ζε ιίγν ζα ππάξρεη ν δξφκνο.
Ζ παξαρψξεζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ζαο ην ιέσ εγψ πνπ έθαλα
ηελ αίηεζε, ηήξεζα δειαδή ηνλ ιφγν κνπ αθνχ εληάμαλε ηνλ δξφκν απηφ ζην
ΔΠΑ ε Πεξηθέξεηα θαη πινπνηείηαη ηειεηψλεη, ηήξεζα ην ιφγν κνπ θαη έθαλα
ην αίηεκα.
πκθσλεί ην Γαζαξρείν, ζπκθσλεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Γαζψλ, ε απνθεληξσκέλε Πεξηθέξεηα είλαη ζε ζαο θαη δελ έξρεηαη. Δάλ δελ ην
δψζεηε, θαιφ ζα κνπ θάλεηε, γηαηί ζα θνξησζεί ν Γήκνο έλα ζπγθξφηεκα ζην
νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη…
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Απηφ επεηδή είλαη δηθφ κνπ ην ζέκα κπνξψ λα ην εμεγήζσ
παξαθάησ. Πνχ βξίζθεηαη ην ζέκα;
Κ. ΥΑΡΑΚΗΓΖ: Σίπνηα, έρεη ζηείιεη ε απνθεληξσκέλε έγγξαθν απφ ην 2012
πνπ ιέεη, ζπλεγνξνχκε, πξνρσξήζηε ζηε παξαρψξεζε. ην δήκν. Δίλαη ζηελ
Υαιθνθνλδχιε 31 Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ.
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. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Αθνχ είπαηε φηη ζπλαηλεί δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα…
Κ. ΥΑΡΑΚΗΓΖ: Ναη αιιά απφ ζαο, ην Τπνπξγείν ην δηθφ ζαο πξέπεη λα
πξνρσξήζεη ζηελ παξαρψξεζε απηή. πνηνο ζέιεη κπνξεί λα ην πάξεη, ην
είπα θαη πξηλ φηη ζα κε απαιιάμεηε εάλ δελ ην δψζεηε ζην Γήκν, αιιά είλαη
θξίκα κηα επέλδπζε ηεξάζηηα πάλσ ζε έλα ρψξν ζηνλ νπνίνλ πξνζέμηε, δελ
κπνξεί θαλέλαο λα πάεη λα θάλεη ηνπξηζηηθή επέλδπζε, είλαη ην κνλαδηθφ.
Απαγνξεχεηαη γηαηί είλαη εζληθφο Γξπκφο, ή ζα θαηαζηξαθεί ή ζα γίλεη.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Απηφ ην έρεηε ζέζεη; Γηαηί δελ ην έρσ μαλαδεί.
Κ. ΥΑΡΑΚΗΓΖ: ρη ην έρσ ζέζεη Τπνπξγέ θαη φηαλ είρα έξζεη ηφηε ην είρα
βάιεη κεηά πξνρψξεζε ε Πεξηθέξεηα απνθεληξσκέλε θαη έζηεηιε θαη ην
έγγξαθν, είλαη απφ ην 2012.
Θέισ κε δπν αθφκα λα θιείζσ, ην έλα αθνξά έλα αίηεκα ην
νπνίν είρακε θάλεη ηειεπηαία. Δίρακε πξνζπαζήζεη λα ην πεξάζνπκε απφ ηελ
ΔΔΣΑΑ θαη ηψξα ην ζηείιακε, πξέπεη λα είλαη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζ’ απηή ηελ
ηειεπηαία πξφζθιεζε πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ
ηεο Γξάκαο.
Ο ζπλάδειθνο ν Λχζειεο Άγγεινο απφ ηελ Πξνζνηζάλε είπε
γηα ην έξγν ην νπνίν έρεη ζπκβαηνπνηήζεη ηνπ βηνινγηθνχ πιελ θάπνησλ
θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, νη νπνίεο Κνηλφηεηεο δελ κπνξνχλ λα
εμππεξεηεζνχλ απφ ηνλ βηνινγηθφ θαη πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην
βηνινγηθφ ηεο Γξάκαο.
Πάκε δειαδή λα θάλνπκε έλα έξγν ζηελ νπζία δηαδεκνηηθφ, νη
Κνηλφηεηεο απηέο λα έξζνπλ ζηελ Γξάκα θαη ηαπηφρξνλα ηεο Γξάκαο θαη ιφγσ
ησλ λέσλ δεδνκέλσλ λα επεθηαζεί. Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν πξέπεη εθ ησλ
νπθ άλεπ λα κπεη, ζα είλαη αλ ζέιεηε θαη έλα παξάδεηγκα δπν Γήκνη λα θάλνπλ
ρξήζε ηνπ ίδηνπ θαη έλα ηειεπηαίν.
Γελ μέξσ εάλ ηα βηνθιηκαηηθά ηα έρεηε εζείο, απηφ δειαδή πνπ
έρεη βγεη απφ ην ΚΑΠΔ. Έρνπκε κηα πξφηαζε απφ ηφηε, ηελ θάλακε κε ην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην. Ο Γήκνο δελ είρε ηελ πνιπηέιεηα λα πιεξψζεη
190.000 € κειέηε.
Δίλαη πξαγκαηηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο κηα πάξα πνιχ θαιή
κειέηε. Έρεη πξνεπηιεγεί κε ηελ έλλνηα φηη έρεη ζεηηθή αμηνιφγεζε, αιιά πιελ
φκσο, ε απάληεζε ήηαλ φηη ηα θνλδχιηα δελ επαξθνχλ. Δίδακε φηη ηψξα
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αξρίζαλε λα κπαίλνπλ ηα έξγα. Θεσξψ φηη είλαη ζε κηα πνιχ ππνβαζκηζκέλε
πεξηνρή γηα ηνλ Γήκν Γξάκαο, επηβάιιεηαη λα γίλεη θαη αλ ζέιεηε, είλαη ζε έλα
δξφκν ν νπνίνο ελψ έρεη πξφβιεκα γηαηί έρεη απφ θάησ πιαθνζθεπή, έλα
ξέκα δειαδή ην νπνίν έρεη θαιπθζεί, έρεη πελήληα ρξφληα πιαθνζθεπήο, ηα
φξηα αληνρήο ηνπ έρνπλ μεπεξαζηεί θαη απηφ ην βεβαηψλεη ην πνιπηερλείν, θαη
δελ κπνξεί απηφ ην έξγν λα κελ εληαρζεί γηαηί πξέπεη απηφ ην έξγν απηψλ ησλ
νπνίσλ πεξλάεη απφ επάλσ λα ηνλ θάλνπκε ήπηαο θπθινθνξίαο κε ρακειά
θνξηία θαη απηή ηε ζηηγκή εθεί είλαη, ηα αζηηθά ιεσθνξεία, νη ζηάζεηο ησλ
αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, πεξλάλε απφ πάλσ βπηία, φηη ζέιεηε
απφ πάλσ θαη μαθληθά ζα βξεζνχλ απφ ην ηζφγεην ζην ππφγεην κέζα ζηελ
πιαθνζθεπή.
Πξέπεη λα γίλεη απηφ, είλαη έλα έξγν ην νπνίν επηβάιιεηαη, ζα
πξέπεη λα καο ην επηβάιινπλ γηα λα γίλεη. Πιελ φκσο ν Γήκνο ηξία
εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ δελ κπνξεί απφ ίδηα δηαζέζηκα λα ηα
βάιεη ,φηαλ ε ΑΣΑ ηνπ είλαη έλα εθαηνκκχξην γηα ην 2014. Δπραξηζηψ πνιχ.
Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Γξάκαο. Απιψο γηα
ηελ πξφηαζε απηή ησλ βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ εάλ δελ θάλεη ιάζνο
πξέπεη λα είλαη απηή πνπ ιέεη βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε δεκφζησλ αλνηρηψλ
ρψξσλ κεηαμχ Πεγψλ θαη Κήπνπ Γξάκαο ε νπνία είλαη 3729 απηή είλαη ζηε
ζέζε 27 θαη κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αμηνινγεζεί γηα λα εληαρζνχλ 21 πξνηάζεηο.
Δίλαη δειαδή έμη πξνηάζεηο πην θάησ.
Απηφ εκπεξηέρεη κηα πεξίπησζε έληαμεο επεηδή θάπνηα έξγα ηα
νπνία ζα ηα μέξνπκε αξρέο ηνπ ρξφλνπ, θάπνηα έξγα ηνπ ΚΑΠΔ πηζαλφλ λα
κελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ απφ πιεπξάο εηνηκφηεηαο θαη δεζκεπηηθνχ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο,

νπφηε

κπνξεί

λα

εληαρζνχλ

θάπνηεο

επηπιένλ

βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο ρσξίο απηφ βέβαηα απηή ηε ζηηγκή λα δεζκεχνκαη ή
λα ζαο πσ ζίγνπξα φηη ε πξφηαζε απηή ζα εληαρζεί.
Καη κηα ηειεπηαία παξέκβαζε πνπ δήηεζε λα θάλεη ν
Αληηδήκαξρνο Γνμάηνπ θ. Φπξηλίδεο.
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«Έξγν: Απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γνμάηνπ θαη
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιακπαθίνπ Γήκνπ Γνμάηνπ»
Δ. ΦΤΡΗΝΗΓΖ: Να ζαο ραηξεηίζσ θαη εγψ. Θα αλαθεξζψ θαη εγψ ζε
απνθαηάζηαζε δπν ΥΑΓΑ ζην Γήκν Γνμάηνπ πξνυπνινγηζκνχ 1.400.000 €.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013. Ζ ζχκβαζε ππεγξάθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2012,
ην έξγν ηειείσζε ην Μάξηην ηνπ 2013. Ζ απνξξφθεζε ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ
1.284.000 € , ην ππφινηπν αθνξά αλαζεσξήζεηο.
Οη ρψξνη πνπ απνθαηαζηάζεθαλ είλαη, πξψηνλ ΥΑΓΑ ζηε
ζέζε Μνπξηέο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καιακπαθίνπ έθηαζεο 26 ζηξεκκάησλ.
Βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ην 1978. Καη δεχηεξνλ ΥΑΓΑ ζηε ζέζε
Αλαδαζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνμάηνπ, έθηαζεο 18 ζηξεκκάησλ,
βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία απφ ην 1985.
Δίρακε 80% αζηηθά απφβιεηα ζηνπο ΥΑΓΑ, 5% γεσξγηθά
απφβιεηα θαη 15% αδξαλή θαη πιηθά εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. πλνπηηθή
πεξηγξαθή εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζπιινγήο
δηάζπαξησλ

απνξξηκκάησλ

απφ

ηε

ζπλνιηθή

έθηαζε

ησλ

ΥΑΓΑ.

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη εμνκάιπλζεο ηνπ αλάγιπθνπ,
θαηαζθεπή έξγσλ ζηεγάλσζεο, γεσζπλζεηηθή
Απηά ήζεια λα ζαο πσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ ζην
Γήκν καο, αιιά δνζείζεο ηεο επθαηξίαο θ. Τπνπξγέ κε ηελ παξνπζία ζαο εδψ
ζα ήζεια λ’ αλαθεξζψ ζηα Σελάγε ησλ Φηιίππσλ θαη ηε δηέιεπζε ηνπ
πεξηβφεηνπ αγσγνχ ΣΑΠ απφ απηά.
Σελάγε ησλ Φηιίππσλ, κηα έθηαζε 80.000 ζηξεκκάησλ ε νπνία
βξίζθεηαη ζηα φξηα ησλ λνκψλ Γξάκαο θαη Καβάιαο. Κάζε ρξφλν ν πην
παξαγσγηθφο θάκπνο ηεο Διιάδνο δηαηείλνληαη νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο καο
φηη είλαη.
Δίλαη φκσο κηα πξνβιεκαηηθή έθηαζε, θάζε ρξφλν έρνπκε
θαηλφκελα θσηηάο, θσηηέο ηηο νπνίεο ηηο βάδνπλ ή θάπνηνη αγξφηεο γηα λα
δηεπθνιχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ή θάπνην ηζηγάξν απφ θάπνηνλ θπλεγφ ή απφ
θπζηθά αίηηα, π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαλέλαο θεξαπλφο κπνξεί λ’ αξπάμεη
ην έδαθνο θσηηά. Έδαθνο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηχξθε, απφ θάξβνπλν.
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Μέζα απ’ απηφ ην επηθίλδπλν έδαθνο, έδαθνο ην νπνίν θάζε
ρξφλν ν Γήκνο Καβάιαο θαη ν Γήκνο Γνμάηνπ ηξέρεη λα ζβήζεη ηηο θσηηέο
απηέο πνπ άλαςαλ, κέζα απ’ απηφ ην έδαθνο ην ηφζν επηθίλδπλν πνπ φηαλ
θιέγεηαη δεκηνπξγνχληαη ζηελ αηκφζθαηξα ξχπνη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ,
θαξθηλνγφλνη νη πεξηζζφηεξνη θαη θάζε ρξφλν θάλνπκε πνιιέο ελεκεξσηηθέο
νκηιίεο γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ ππξθαγηψλ, κέζα ζ’ απηφ ην έδαθνο φια
δείρλνπλ φηη ζα πεξάζεη απηφο ν πεξηβφεηνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ.
Ση ζα γίλεη αλ ζα ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα; ε κφιπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζα είλαη ηεξάζηηα, δε ζα κπνξνχκε λα ζβήζνπκε ηηο θσηηέο,
γηαηί ηψξα απφ έλα ηζηγάξν αλάβεη θσηηά, ε θσηηά ζπλερίδεηαη, ν θαπλφο
βγαίλεη απφ ην έδαθνο, έπεζαλ ηφζεο βξνρέο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ε
θσηηά δε ζβήλεη.
Κχξηε Τπνπξγέ, ηα ηειεπηαία λέα ιέλε φηη ε Αζήλα απνθάζηζε
φηη ζ’ αιιάμεη φδεπζε ν αγσγφο φπνπ ζεσξεί ηερληθά εθηθηφ φηη κπνξεί λα
γίλεη, ε εηαηξεία. Μα ε εηαηξεία ήδε έρεη πάξεη ηελ απφθαζή ηεο. ζέιεη λα ην
πεξάζεη κέζα απφ ηα Σελάγε. Πεξηθεξεηάξρεο, εκπιεθφκελνη Γήκαξρνη, φινη
ιέλε φρη, είλαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη. Ση ζα θάλνπκε ζ’ έλα ηέηνην
ελδερφκελν;
Δάλ ν αγσγφο δελ αιιάμεη φδεπζε θαη πξφηεηλε ην ΣΔΔ
ελαιιαθηηθή πνξεία, εάλ δελ αιιάμεη φδεπζε θνβάκαη πνιχ θ. Τπνπξγέ φηη ζα
έρνπκε κηα θαηλνχξγηα Υαιθηδηθή, ζα έρνπκε θαηλνχξγηεο θνπξηέο ζηνλ ηφπν
καο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δπν παξεκβάζεηο αθφκε. Ζ κία παξέκβαζε είλαη απφ ην
Γηνηθεηή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνπ Έβξνπ, ηνλ θ. Λαδφπνπιν θαη ε
άιιε παξέκβαζε είλαη απφ ηνλ θ. Μπακπαιίδε, Γηνηεηή ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο. Αιιά
Σν ιφγν έρεη ν Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ.
Π. ΠΑΣΟΤΡΗΓΖ: Έλαλ κηθξφ ραηξεηηζκφ ζέισ λα θάλσ θη εγψ, γηα λα
ζπγραξψ ηνλ Τπνπξγφ γηα ηελ επίζθεςή ηνπ εδψ ζηνλ αθξηηηθφ Δβξν, ζηελ
πιένλ επαίζζεηε πεξηνρή ηεο Διιάδνο θαη λα ηνλ επραξηζηήζσ θπξίσο γηα ηε
ζπκβνπιή ηνπ ζηελ ηξνπνινγία γηα ηα ιαηνκεία.
Μηα ηξνπνινγία πνπ άξγεζε πνιχ βέβαηα φπσο γλσξίδνπκε
φινη θαη θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά θαη ζπνπδαία έξγα ζηνλ Κεληξηθφ θαη
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Βφξεην Έβξν. Διπίδσ απφ δσ θαη πέξα λα είκαζηε πην ζχληνκνη κε ηηο
Τπεξεζίεο ηνπιάρηζηνλ γηα λα δεκνπξαηεζνχλ ηα ιαηνκεία Γηδπκνηείρνπ.
Γηα ηηο πιεκκχξεο ήζεια λα πσ θ. Τπνπξγέ: Ζ δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ απφ ηελ ΔΤΓΔ, ε νπνία ζηελ αξρή εμαγγέιζεθε φηη ζα γίλεη ζην
νπθιί, έγηλε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, πξέπεη λα γλσξίδεηε, ίζσο ην γλσξίδεηε,
φηη ε θαξδηά ησλ πιεκκπξψλ ρηππάεη ζην Γηδπκφηεηρν θάζε ρξφλν ρσξίο
θακία ακθηβνιία. Καη βέβαηα θαη ε Οξεζηηάδα είρε πξφβιεκα πξφπεξζη κε ην
Οξκέλην θαη ην νπθιί είρε ιίγν παιαηφηεξα, λνκίδσ, ζην 2009 αιιά θάζε
ρξφλν ζην Γηδπκφηεηρν λχρηεο νιφθιεξεο μελπρηάκε πφζν ζ’ αλεβεί θάζε ψξα
ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ. Γελ πάεη άιιν απηφ.
Ζ Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη βέβαηα εθεί θνληά καο, εκείο ζα
Γεκνηηθή Αξρή είκαζηε επί πνδφο απφ ην νθηθφ ζην Πχζην θαη ζην Πξαγγί,
ζπλέρεηα θνηηάδνπκε ηελ ψξα θαη ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ κήπσο πξέπεη λα
αδεηάζνπκε ηνπο νηθηζκνχο. Δίλαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα. έγηλαλ βέβαηα απφ
ηελ Πεξηθέξεηα, δε κπνξψ λα κελ αλαθεξζψ, δπν αλαρψκαηα ζεκαληηθά, έλα
ζην Πχζην θαη έλα ζην Πξαγγί θη έλα ηνηρίν ζην Πχζην θη έλα άιιν κηθξφ έξγν
ζην Αλαβιεηφ, αιιά δελ είκαη ζίγνπξνο αλ θέηνο ζα έρνπκε ηα ίδηα
πξνβιήκαηα. Διπίδσ λα κελ ηα έρνπκε.
Βέβαηα είλαη έλα δηαζπλνξηαθφ πξφβιεκα, ην γλσξίδεηε θαιά,
αιιά θάζε ρξφλν ην ηνλίδνπκε απηφ, έξρνληαη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ζε
επαθή κε ηε Βνπιγαξία ή ηελ Σνπξθία, κεηά ην αθήλνπκε θαη πάιη είκαζηε ζην
ίδην επίπεδν. Γε κπνξεί δειαδή γηα λα παξάγεη πεξηζζφηεξε ειεθηξηθή
ελέξγεηα ε θίιε θαη γείηνλα Βνπιγαξία λ’ αθήλεη ηα λεξά φπνηε ζέιεη.
Γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην ηα είπε πνιχ θαιά ν
ζπλάδειθνο, ν θ. Μνπδάο γηα ηνλ Κεληξηθφ θαη Βφξεην Έβξν αιιά κε ηνλ
"Καιιηθξάηε" έγηλαλ Γήκνη θαη Γήκνη. Γειαδή Γήκνη κεγάινη θαη Γήκνη κηθξνί.
ινη νη ππάιιεινη απφ ηελ Πεξηθέξεηα κεηαηάρζεθαλ ζηνπο κεγάινπο
Γήκνπο, ζηηο έδξεο ησλ λνκψλ θαη νη κηθξνί Γήκνη φπσο ην Γηδπκφηεηρν είλαη
ρσξίο ππαιιήινπο, κε δπν ηερληθνχο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη κία
ηνπνγξάθν ζηελ Πνιενδνκία πνπ εμππεξεηεί θαη ην νπθιί.
Πψο λα θάλνπκε εκείο κειέηεο ή λα παξαθνινπζήζνπκε έξγα;
Ννκίδσ αλαθέξζεθε θάπνηνο ζπλάδειθνο, πξέπεη αλ ζέινπκε αλάπηπμε θαη
ζηνπο κηθξνχο Γήκνπο, νη κηθξνί Γήκνη δελ είλαη ακειεηένη, ίζσο νξηζκέλνη
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ζέινπλ λα ηνπο βιέπνπλ έηζη, φηη ην Γηδπκφηεηρν είλαη 20.000 θαηνίθνπο, έρεη
φκσο ζεκαληηθφηαηε θαη ζπνπδαία ζέζε ην Γηδπκφηεηρν, πξψελ πξσηεχνπζα
ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ, κελ ην μερλάκε απηφ. Σνλ αξραηνινγηθφ πινχην πνπ έρεη
ην Γηδπκφηεηρν ίζσο δελ ηνλ έρεη άιιε πφιε ζε φιε ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία
θαη Θξάθε.
Έηζη αθήλνπκε πεξηνρέο φπσο ην Γηδπκφηεηρν ρσξίο αλάπηπμε;
Γίλεηαη ηψξα ην ηέκελνο ηνπ Γηδπκνηείρνπ, ην νπνίν επηζθεπάδεηαη ε νξνθή
ηνπ θαη ζα έρνπκε, είκαη ζίγνπξνο, κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. Πψο ζα γίλνπλ
φκσο έξγα αλάπιαζεο ζην Γήκν Γηδπκνηείρνπ; Ση ζα ιέλε νη επηζθέπηεο αλ δε
κπνξέζνπλ λα γίλνπλ έξγα;
Αθνχσ κεηά ραξάο φηη γίλνληαη ζε άιινπο Γήκνπο έξγα γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ιπκκάησλ. Ζ ΓΔΤΑΓ ε δηθή καο έγηλε θη έρεη έλαλ Γηεπζπληή
θαη ηξεηο απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο απφ ην Γήκν θαη δνπιεχεη γηα 34
νηθηζκνχο θαη κηα πφιε κε ζπκβαζηνχρνπο 8κελίηεο. Πψο λα θάλεη έξγα; Πψο
λα δηαρεηξηζηεί ηα ιχκκαηα, λα δηαρεηξηζηεί ην βηνινγηθφ, λα δηαρεηξηζηεί θαθά
δίθηπα χδξεπζεο;
Σέινο, ν Δξπζξνπφηακνο: Δίλαη έλα πνηάκη πνπ είλαη εθηφο
αζηηθνχ ηζηνχ αιιά δίπια ζην Γηδπκφηεηρν. Δπίζεο απφ ην πνηάκη απηφ
θηλδπλεχεη λα πιεκκπξίζεη θάζε ρξφλν ην Γηδπκφηεηρν. Αλήθεη ζηελ
Πεξηθέξεηα, πξέπεη λα γίλνπλ έξγα θαη ζην πνηάκη απηφ. αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Τπνπξγέ έρεηε ην ιφγν.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Θα πξνζπαζήζσ κέζα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο κνπ θαη ηηο
γεληθέο θαη ηηο πην εηδηθέο λα δψζσ φζν πην πνιιέο απαληήζεηο θαη
πιεξνθνξίεο κπνξψ ζηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη λα ελεκεξψζσ παξάιιεια
ζε πνηα επίπεδα πξαγκαηηθά κπνξψ λα θηλεζψ γηαηί ν θαζέλαο καο έρεη έλαλ
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο βάζεη ησλ νπνίσλ
θηλνχκαζηε.
Καη' αξρήλ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο Γεκάξρνπο γηα ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε αιιά δελ
ήηαλ ζήκεξα εδψ πέξα θαη δε κ’ ελεκέξσζε θηφιαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ
είλαη, παξ’ φιν πνπ ηνλ ελεκέξσζα θαη πξνζσπηθά, ηειεθσληθά γηα ηελ
έιεπζή κνπ εδψ.
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Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε ιηγάθη, φρη ηφζν ζπκβαηηθά. Δίκαη απφ
εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη δνχκε κηα πξαγκαηηθά
δηαθνξεηηθή επνρή θαη φηη ηψξα είλαη ε επνρή πνπ πξέπεη φινη λα
ζθεθηφκαζηε

αιιηψο.

Γηαηί

πάξα

πνιιά

πξάγκαηα

απ’

απηά

πνπ

δηαρεηξηζηήθακε, απφ ηνπο ρψξνπο επζχλεο καο, πξαγκαηηθά ηψξα είλαη
αιιηψο. Π.ρ. αθφκα ζην δήηεκα κεγάισλ επελδχζεσλ.
Σν κεγάιν ζηνίρεκα γηα φινπο πνπ έρνπκε κηα επζχλε, δελ είλαη
λα βξνχκε πνην είλαη εθείλν ην νπνίν ζα κπνξέζεη λ’ απνηξέςεη λα γίλνληαη
επελδχζεηο ζηε ρψξα καο, πξέπεη λα ζθεθηνχκε αιιηψο. Με πνηνλ ηξφπν ζα
κπνξνχζακε λα βνεζήζνπκε λα γίλνπλ επελδχζεηο ζηε ρψξα καο, πνηεο είλαη
νη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ψζηε πξαγκαηηθά λα
γίλνπλ κεγάιεο επελδχζεηο ζηε ρψξα καο κέζα ζηα πιαίζηα πάληα ηεο
επξσπατθήο λνκνζεζίαο, ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ηνπ αεηθνξηθνχ κνληέινπ
πνπ ππεξεηνχκε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ζπλδπαζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο,
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Με πνηνλ ηξφπνλ κπνξνχκε σο ηνπηθνί άξρνληεο –θαη
επηηξέςηε κνπ ηελ νηθεηφηεηα γηαηί έρσ ηελ ηχρε λα πξνέξρνκαη θη εγψ απφ ην
απηνδηνηθεηηθφ Κίλεκα, απφ ηνλ ηνκέα ηεο Απηνδηνίθεζεο- ζα κπνξέζνπκε ζε
κηα ηέηνηα λέα πξαγκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πιένλ δνχκε μεθεχγνληαο
απφ ηελ πιαζηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ φινη δνχζακε πξηλ απφ ιίγα ρξφληα
θαη λα κπνξέζνπκε λα βάινπκε έλα ιηζαξάθη ζ’ απηφ ην θαηλνχξγην πνπ
ρηίδεηαη ζηγά-ζηγά θαη κεηά απφ ζπζίεο πνπ έρνπλ θάλεη πάξα πνιινί
ζπκπνιίηεο καο ηα ηειεπηαία ηδηαίηεξα ρξφληα.
’ απηφ ην πιαίζην θαη κε ηε ινγηθή πνπ, αλ ζέιεηε έρσ θαη
πνιηηηθά, φηη λαη, έρνπκε πάξα πνιιά λα θάλνπκε, φ,ηη είπακε ζε πνιηηηθφ
επίπεδν ελδερνκέλσο ην έρνπκε πεη θαη δελ ελδηαθέξεη θαη ηνλ θφζκν ηφζν
πνιχ, ηη ζα πεη ν θάζε Γήκαξρνο, ν θάζε Τπνπξγφο, ζέιεη ζπγθεθξηκέλα απηά
απνηειέζκαηα πνπ ζα ηνπ ιχλνπλ απφ ηε κηα πιεπξά φζν γίλεηαη πην
απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη λα δεκηνπξγνχλ
πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο γηα λα κπνξέζεη λ’ αλαπηπρζεί θη έλαο άιινο
κεγάινο ζηφρνο πνπ έρνπκε φινη, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.
’ απηφ ην πιαίζην ζπκθσλψ Γήκαξρε απνιχησο, δελ είκαζηε
εδψ πέξα θαλέλαο γηα λα πηζησζεί θάηη. Ζ επνρή είλαη ηφζν παξάμελε,
επαλέξρνκαη ζην «αιιηψο», πνπ αλ ζα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ ζα Γήκαξρνο
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εζχ, ζαλ Τπνπξγφο εγψ, δε δηθαηνχκαη νχηε ππνρξενχηαη ν άιινο λα κνπ
δψζεη ην gredit, λα κνπ πεη κπξάβν. Κάλσ απιψο ηε δνπιεηά κνπ, γη’ απηφ
είκαη. Αλ δελ είκαη θαιφο, θεχγσ.
Δίκαη δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, είζαη δεκφζηνο ιεηηνπξγφο θαη
νθείινπκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν. Καη βιέπεηε θηφιαο θαη απφ ηνλ ηξφπν
πνπ ήξζακε εδψ πέξα ζήκεξα θαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε αθφκα αλ ζέιεηε,
εκείο δελ αλαθεξζήθακε νχηε ζην ηη έρνπκε θάλεη, νχηε γηα λα πνχκε ηα
«κπξάβν».
Πηζηεχσ θαη ην ληψζεη ν θφζκνο, είλαη θαιφ κνλάρα ζην θνκκάηη
λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο θαη απφ ζαο φηη ιχλνληαη κεξηθά πξνβιήκαηα θαη
απφ ηελ θπβέξλεζε. Π.ρ. κέζα απφ ηηο ηξνπνινγίεο ιχζεθαλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζην Γέιηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηαιαηπσξνχληαλ γηα πνιιά
ρξφληα κε ηε δηεηή παξάηαζε πνπ δψζακε γηα ηηο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ζηηο
φρζεο. Απηφ ιχζεθε κε ην λφκν πνπ θαηαζέζακε κέζα απφ η’ απζαίξεηα.
Αιιά δελ ήξζακε εδψ πέξα ζήκεξα γηα λα πνχκε φηη θάλακε ην
λφκν γηα ην Κηεκαηνιφγην, επηηαρχλακε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ην Κηεκαηνιφγην
πιένλ θαη ζπληνκεχεη ν ρξφλνο π.ρ. απφ ηα 4 ρξφληα ζηα 2 ρξφληα. Βγάιακε
έλα επίπεδν, ζα γίλεη πνιχ πην γξήγνξα ε θηεκαηνγξάθεζε, ζα πξνιάβνπκε
λα γίλεη ε θηεκαηνγξάθεζε. Ή ςεθίζακε η’ απζαίξεηα, ιχζακε δεθάδεο
πξνβιήκαηα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο, ηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία θαη
παξάιιεια έρνπκε θαη ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην.
Αιιά ήξζακε γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη εθεί πέξα ήζεια
λα επηζεκάλσ θαη λα εληνπίζσ, εδψ πέξα δελ ήξζα ζαλ πνιηηηθφο λα κηιήζσ
επί παληφο επηζηεηνχ, είδαηε φηη ζηελ εηζήγεζή κνπ δε κίιεζα νχηε γηα
πδξνγνλάλζξαθεο, νχηε γηα ελέξγεηα νχηε έθαλα γεληθέο εμαγγειίεο, ήξζακε
πνιχ ζπγθεθξηκέλα, κ’ έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη ζεκαληηθφ ρξεκαηνδνηηθφ
θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ηνπ νπνίνπ έρσ θαη ηελ απφιπηε επζχλε, κελ
μερλάκε φηη θηλνχκαζηε ζην ρψξν ηεο επζχλεο, γη’ απηφ θαη δε κίιεζα εγψ νχηε
γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή νχηε γηα ηνπο ΥΑΓΑ, εδψ θαη 5 κήλεο δε
κπνξψ λα παξαθνινπζήζσ, αλαθέξνκαη ζ’ απηά ηα θνκκάηηα, δελ είλαη
θνκκάηηα ηεο επζχλεο κνπ θαη δελ παξαθνινπζψ ηα δεηήκαηα ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο.
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Θα ηα κεηαθέξσ φια απηά βεβαίσο θαη ζηε λέα Γξακκαηέα, ηελ
θα Γηαλλαθνπνχινπ θαη ζηνλ Τπνπξγφ πνπ αζρνιείηαη εδψ θαη 5 κήλεο κε ηα
δεηήκαηα απηά, νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηα ΥΑΓΑ θαη κε ηνπο ΥΤΣΑ, αιιά
ζέιακε λα έξζνπκε επί ηνχηνπ λ’ αθνχζνπκε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, λα θάλνπκε κηα ελεκέξσζε ηνπ ηη έρνπκε θάλεη θαη
λα βαδίζνπκε.
Δίλαη πνιχ ρξήζηκεο ζ’ απηφ ην επίπεδν νη δηθέο ζαο απφςεηο,
ηηο έρσ ζηνηρεηνζεηήζεη θη έρσ θαηαιήμεη θαη ζε θάπνηεο ζθέςεηο ηηο νπνίεο ζα
ζαο ηηο πσ ζην ηέινο.
Δπηηξέςηε κνπ λα κπσ ηψξα ζηα πην εηδηθά πνπ ζέζαηε ν
θαζέλαο. Ο Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη' αξράο: Δίλαη ζεκαληηθφ ην φηη εδψ
πέξα ππάξρεη αληίιεςε θαη ζα πξέπεη απηφ λα ην κεηαιακπαδεχζνπκε θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο, φηη πήξε έλαο Γήκνο κηα απφθαζε γηα κηα νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ΥΤΣΑ, ΜΑ, ΥΤΣΤ. Γελ ην θνβάηαη, κπήθε δπλαηά
ζην ζέκα, ην αλαγλσξίδεη, ην ιχλεη. Απηφ είλαη θαιφ κνληέιν, π.ρ. έρνπκε ζηε
Θεζζαινλίθε δεηήκαηα κε ην ΜΑ, ιεο θαη είλαη ην ηειεπηαίν πεξηβαιινληηθφ
έξγν ζε φιε ηε βηβιηνγξαθία παληνχ ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία, είλαη έλα
θαζαξφ πεξηβαιινληηθφ έξγν.
Καη βεβαίσο θξαηάσ πνιχ θαιά Γήκαξρε ην δήηεκα ηεο
γεσζεξκίαο. Δίρα ηελ ηχρε ζαλ Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο λα θάλσ θάπνηεο
παξεκβάζεηο θαη λα δηεπθνιχλσ πνιχ πηζηεχσ λνκνζεηηθά ην δήηεκα ηεο
γεσζεξκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Δδψ πέξα είλαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα γηα φιε
ηελ πεξηνρή, φρη κνλάρα γηα ηελ πεξηνρή ζαο, αιιά γηα φιε ηελ πεξηνρή ηεο
Θξάθεο.
Καη λνκίδσ φηη θαη ν Τπνπξγφο αζρνιείηαη κ’ απηφ, ν θ.
Μαληάηεο, ν ζπλάδειθνο, αιιά θη εγψ φζν κπνξψ ζα ην εληζρχζσ θπξίσο κε
ηελ άπνςε λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ πνιχ
θαιχηεξα, ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ,
κνλαδηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ έρεη ηειηθά νπζηαζηηθά θαη εδψ φιε ε πεξηνρή.
Θέζαηε ην ζέκα, θαη ηέζεθε θαη απφ αιινχ, αλ ζα είλαη
επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηηο κειέηεο γηα ηα ΓΠ, πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ
θνκκάηη απηφ. Τπήξρε έλα πξφβιεκα φκσο ζ’ απηφ θαη πηζαλψο απηφο λα
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ήηαλ θη ν ιφγνο ν νπνίνο ζηακάηεζε λα ππάξρεη, δελ μέξσ αλ ππήξρε
παιαηφηεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέζζεξηο κειέηεο έρνπλ θεξπρζεί επηιέμηκεο απφ ην Πξάζηλν
Σακείν θη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Γελ ην μέξσ απηφ γηαηί ην Πξάζηλν Σακείν επίζεο δελ είλαη
ζηελ αξκνδηφηεηά κνπ, δελ έρσ θακία εηθφλα απφ ην Πξάζηλν Σακείν. Σν
δήηεκα είλαη φηη πνιιέο θνξέο κε ηα ΓΠ ρξεκαηνδνηνχληαη κειέηεο θαη
νπζηαζηηθά ηα ΓΠ δε γίλνληαη θαη ράλνληαη νη κειέηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Απηφ πνπ κπνξψ λα πσ φκσο είλαη φηη εδψ θη έλα ρξφλν
πξνεηνηκάδνπκε έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ λνκνζέηεκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη
«Υσξνηαμηθή Πνιενδνκηθή Μεηαξξχζκηζε». Μέζα ζ’ απηφ ην λνκνζρέδην
αιιάδνπκε εληειψο φιν ην ράξηε ηνπ πψο ζθεθηφκαζηε θαη πψο ζρεδηάδνπκε.
Οπζηαζηηθά ζπληνκεχνπκε πάξα πνιχ ηα επίπεδα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη φηη ζ’
αιιάμεη αθφκα θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ΓΠ.
Μέζα εθεί ινηπφλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφηαζή ζαο πνπ
ηέζεθε θη απφ θάπνηνλ άιιν ζπλάδειθν, ζα ην ζθεθηνχκε, ην έρσ ζεκεηψζεη,
ζε ζπλδπαζκφ κε ην λέν λνκνζέηεκα, αλ κπνξεί λα κπεη ζηε λέα Δ λα είλαη
επηιέμηκεο νη δαπάλεο.
Ο Γήκαξρνο Ξάλζεο, ν θ. ηπιηαλίδεο αλαθέξζεθε ζε πνιιά
ζέκαηα θαη αλαθέξζεθε θαη ζηα πξφζηηκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Πξέπεη λ’ αληηιεθζνχκε, θη απηφ δε θηάλεη πνιιέο θνξέο ζηνπο πνιίηεο θαη
λνκίδσ φηη είλαη ρξένο θαη ησλ Γεκάξρσλ λα θάλνπλ επίζεο κηα αθφκα ζηηο
πνιιέο δχζθνιεο δνπιεηέο πνπ έρνπλ λα πξνζζέζνπλ, θαη ηε δχζθνιε
δνπιεηά ηεο πξαγκαηηθήο ελεκέξσζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο ζεκαληηθφηεηεο
πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηα πξφζηηκα κε ηα νπνία επαπεηινχκαζηε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Θέισ λα ζαο πσ, γηαηί έλα ρξφλν ηψξα θαη κέρξη ηνλ Ηνχλην
πνπ είρα θαη ηελ επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηνπο ΥΑΓΑ θαη γηα ηα
δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, πξαγκαηηθά έρσ αληηιεθζεί ην πφζν
κεγάιν ζηνίρεκα είλαη γηα ηελ Διιάδα θαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνπο
πνιίηεο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχκε λα εληζρχζνπκε θαη λα κε κεηψλνπκε ηα
εηζνδήκαηά ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή εκείο νη ίδηνη λα κελ θαηαβάιινπκε ηε κέγηζηε
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πξνζπάζεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα ζσξαθίζνπκε ηε ρψξα καο απφ πξφζηηκα
κε ηα νπνία επαπεηινχκαζηε.
Ο Γήκαξρνο ηεο Ξάλζεο καο κίιεζε γηα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ
πνπ ιεηηνπξγεί εδψ θαη 23 ρξφληα. Ο θ. ηπιηαλίδεο είρε αλαθεξζεί ζε
βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί εδψ θαη 23 ρξφληα. Φαληαζηείηε φηη
επαπεηινχκαζηε κε κεγάιν πξφζηηκν ην νπνίν θπζηθά ζα κεηαθπιηζηεί εθ ησλ
πξαγκάησλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ζε πεξηνρή ζηελ Αζήλα, ζηε
Ραθήλα, γηαηί δελ έρεη ρσξνζεηεζεί εδψ θαη 23 ρξφληα κέξνο γηα λα γίλεη
βηνινγηθφο θαζαξηζκφο.
Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ ηη αληζνξξνπίεο ππάξρνπλ θαη εδψ
πέξα θπζηθά ε Δπξσπατθή Έλσζε ιέεη «κα 25 ρξφληα δε κπνξείηε λα βξείηε
έλα ρψξν γηα λα θάλεηε έλαλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ;». Καη κάιηζηα πςεινηάηνπ
επηπέδνπ, ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, πνπ κηιάκε φηη είλαη ην νηθνινγηθφ
κνληέιν θαη εθεί πέξα θπζηθά νη Γήκαξρνη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηηο
ζεβφκαζηε απνιχησο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αιιά βιέπεηε ηψξα ην ξφιν πνπ
κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, δελ αθήλνπλ λα γίλεη έλα έξγν ην
νπνίν ζα έιπλε ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Καη φρη κνλάρα ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, θηλδπλεχνπκε θαη
κε πάξα πνιχ κεγάια πξφζηηκα.
ΤΝΔΓΡΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: σζηφ είλαη θη απηφ αιιά λα ζαο πσ θάηη, φπσο είλαη θαη κε
ηελ Πξάζηλε Δλέξγεηα, πνιχ θαιή ε Πξάζηλε Δλέξγεηα, πνιχ αθξηβή ελέξγεηα.
Μέζα ζην λα ηα ζθεθηφκαζηε φια αιιηψο, ππάξρεη θαη ην φηη δε κπνξνχκε λα
έρνπκε ηα θαιχηεξα κε κεδεληθφ θφζηνο γηα φιν ηνλ θφζκν.
ΤΝΔΓΡΟ: ρη φκσο θη εκπνξηθφ ηηκνιφγην..
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: πκθσλψ. Κνηηάμηε, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα,
πνπ αθνξνχλ ηε ΓΔΖ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ΥΑΓΑ θηι., κπνξείηε λα ηα
ζπδεηήζεηε θη εγψ ζα κηιήζσ θαη κε ηνλ Τπνπξγφ, λα θάλεηε κηα ζπλάληεζε
ζε επίπεδν Γεκάξρσλ γηα ηα δεηήκαηα απηά κε ηελ αξκφδηα Γεληθή
Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο θαη ζα ελεκεξψζσ θαη ηνλ Τπνπξγφ, γηαηί είλαη
δεηήκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα δνζνχλ ιχζεηο.
Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ είκαζηε εδψ πέξα, λ’
αθνχκε, φπσο θαη ν Τπνπξγφο ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζα κνπ κεηαθέξεη
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πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε π.ρ. γηα ηα πνιενδνκηθά ή γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ζηα
νπνία έρσ εγψ αξκνδηφηεηα.
Δλεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ, ν Γήκαξρνο Οξεζηηάδνο:
Απηφ είλαη κηα θαιή ζθέςε θαη είλαη κέζα απφ ηε ζθέςε κνπ, έλα απφ ηα ηξίαηέζζεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρσ βγάιεη θαη ζα ηα ζπλνςίζσ αξγφηεξα απφ
ηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε.
Πηζηεχσ φηη είλαη πνιχ ινγηθφ θαη κπνξεί λα γίλεη, δελ μέξσ αλ
πξαθηηθά κπνξεί λα γίλεη θ. Μακαινχγθα, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ επφκελε
πεξίνδν πνπ ζα γίλεηαη ηψξα, λα ιάβεη ππ' φςηλ φηη εδψ ζηε Βφξεηα Διιάδα
θαη θπξίσο ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ
ζπλζεθψλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα ηδηαίηεξε κέξηκλα, πνιηηηθά έρσ ηε
βνχιεζε θαη ην δειψλσ εδψ πέξα, ζε δεηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
θηηξίσλ ηα νπνία είλαη ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλα, λα δνζεί έλα βάξνο
αθξηβψο ζηελ πεξηνρή απηή.
Τπάξρεη θάπνην θψιπκα αλ πνιηηηθά ην απνθαζίζνπκε, φηη
ζηελ επφκελε Δ ζα δνζεί έλα ηδηαίηεξν βάξνο ζην θνκκάηη ηεο ελεξγεηαθήο
αμηνπνίεζεο, ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο, ζηνπο λνκνχο εδψ
ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζα έιεγα, απηφ λνκίδσ ζέιεη λα πεη θαη ν Τπνπξγφο κε ηελ
έλλνηα φηη ζα κπνξνχζε ζε πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ κεγάιν πξφβιεκα
ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, π.ρ. ιέσ ηπραία, ην Νεπξνθφπη έρεη -30…
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: σζηφ. Καη ηδηαίηεξα γηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο
Θξάθεο, αο ην πνχκε έηζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβψο. ’ απηέο ηηο πεξηνρέο ζα κπνξνχζε ελ δπλάκεη λα γίλεη
θαη πξφζθιεζε φρη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο γηα λα κπαίλεηε ζε κηα
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη βγαίλεηε ζε κηα ζέζε 35 νη, 36νη θαη λα
επηβξαβεχεηαη έλα άιιν θηίξην ην νπνίν δελ έρεη ηέηνηεο αλάγθεο, ζα
κπνξνχζε λα βγεη πξφζθιεζε ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο κε θξηηήξην ηε ρακειή
ζεξκνθξαζία.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Άξα δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη πξφβιεκα, απιψο είλαη ζέκα ζρεδηαζκνχ θαη
βέβαηα απηά είλαη ζεκαηηθέο δξάζεηο ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
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ζε θάζε πεξίπησζε. Δίλαη ζέκα ζρεδηαζκνχ, φηαλ ζα έρνπκε πξφγξακκα θη
φηαλ ζα μέξνπκε ην πξφγξακκα ζα ην δνχκε ζηελ εμεηδίθεπζε.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: ηα ζέκαηα ηεο κεζνδνινγίαο, αλαθέξζεθε θαη ην ΚΑΠΔ,
γηαηί ζαο είπα φηη ζέισ λα είκαη ζπγθεθξηκέλνο ζηα δεηήκαηα πνπ έρσ
απφιπην έιεγρν, αθφκε θαη ζην ΚΑΠΔ ην νπνίν επίζεο δελ ήηαλ ζηελ επζχλε
κνπ απφ ηελ αξρή, ήμεξα φηη εθεί πέξα ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα βάζεη
ησλ νπνίσλ είρε γίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε θαη ήηαλ φηαλ πήγα, πξηλ
απφ ελάκηζη ρξφλν ζην Τπνπξγείν, φηη ήηαλ αμηνινγεκέλα 20 έξγα, 15 έξγα
θαη ηα νπνία νχηε έγηλαλ πξηλ κε πνιηηηθή επηινγή θαη πνιηηηθά θξηηήξηα νχηε
θαη κεηά, ήηαλ κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.
Σψξα αλ ηα θξηηήξηα φπσο ηέζεθαλ έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα
κπνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, απηφ δε κπνξνχζα λα ην ειέγμσ γηαηί ήηαλ
ζέκα ην νπνίν ζαο είπα, ην ζπλάληεζα φηαλ πήγα εθεί πέξα. Δθεί κπνξνχκε
λα έρνπκε πνιηηηθή επηινγή θαηεχζπλζεο, λα δψζνπκε κηα θαηεχζπλζε φπσο
είλαη απηφ πνπ ζαο ιέσ γηα ηελ επφκελε Δ πνπ ην ζπδεηήζακε ηψξα, απηφ
κπαίλεη ζην ηξαπέδη θαη πνιχ δπλαηά κπνξψ λα πσ, γηα ηελ επφκελε Δ.
Καη ην θξαηάσ θαη γηα λα ην πσ δεκφζηα πάεη λα πεη φηη είλαη ε πνιηηηθή κνπ
επηινγή θαη λνκίδσ ζα ην κνηξαζηεί θαη ν ζπλάδειθνο Τπνπξγφο.
Ο Γήκαξρνο αππψλ κίιεζε γηα γεσζεξκία θαη ηνπξηζκφ.
Ννκίδσ φηη απηφ είλαη έλα θαιφ ζεκείν αθεηεξίαο κηαο ζθέςεο, πψο πξέπεη
θάζε πεξηνρή λα βάιεη θάησ θαη λα αμηνπνηήζεη η’ αληαγσληζηηθά
πιενλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Ζ θάζε πεξηνρή, ν θάζε λνκφο, ε θάζε
Πεξηθέξεηα έρεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεη ππ'
φςηλ ηεο.
Ννκίδσ ινηπφλ φηη είλαη ζεκαληηθφ ζην ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο
κέξαο θη εδψ πέξα παίδνπλ ξφιν ηα Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά ηα νπνία
βξίζθνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνηάζεσλ πιένλ, λα κπνξέζνπκε λα
δέζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηηο επηινγέο πνπ ζα θάλεηε ζ’
επίπεδν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο
πνπ γίλνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο, γηα λα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε κηα αλ
ζέιεηε ζειίδα κε αλαπηπμηαθφ πξφζεκν κπξνζηά. Καη λνκίδσ φηη κπνξνχκε
λα ην θάλνπκε απηφ θαη είλαη αλάγθε λα ζπλεξγαζηνχκε ζ’ απηφ.
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Πνιενδνκηθά ΓΠ: Σν θνκκάηη ησλ ΓΠ ζαο ην είπα,
βξηζθφκαζηε ζε απηή ηε θάζε, δψζηε κνπ έλα ιεπηφ λα ζαο θάλσ θαη κηα
αλάιπζε γηα λα κελ είλαη μεθάξθσηα. ηαλ αλαιάβακε πξηλ απφ ελάκηζε
ρξφλν, απνθαζίζακε λα θάλνπκε έλα ζρεδηαζκφ ν νπνίνο ζ’ απνηειείην απφ
ζπγθεθξηκέλα λνκνζεηήκαηα.
Δίπακε φηη νη δηθέο καο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα
έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φιεο. Π.ρ. λα είλαη εθαξκφζηκα ηα
λνκνζεηήκαηα άκεζα, λα έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, λα
κελ θάλεηο λφκνπο πνπ πνηέ δε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Ξέξεηε, πνιιέο
θνξέο θάλεηο κηα λνκνζεζία θαη ιεο φηη ξε αδεξθέ, φηαλ βάδεηο εδψ πέξα 30
κέξεο πξνζεζκία γηα λα ζνπ απαληήζεη ν ππάιιεινο π.ρ., μέξεηο φηη εθεί πέξα
ππάξρνπλ δπν ππάιιεινη θαη φηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ 6 κήλεο γηα λα ζνπ
απαληήζνπλ. Με γξάθεηο ζην λφκν θάηη ην νπνίν δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί.
Θέινπκε, πηζηεχνληαο φηη είλαη πξαγκαηηθά ηεο real politic, ηεο
ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο ε ψξα θαη είπακε φηη ζα θάλνπκε λνκνζεηήκαηα ηα
νπνία ζα είλαη εθαξκφζηκα, ηα νπνία ζ’ απαληνχλ ζηα πξνβιήκαηα ησλ
πνιηηψλ, ηα νπνία ζα δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθά πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο, ηα
νπνία ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ γηαηί θη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν
αληηκεησπίδνπκε θαη πνιιέο θνξέο θαη ζπλάδειθνί ζαο δελ ην μέξνπλ, λα είλαη
φζν γίλεηαη πην ζηέξεα απφ πιεπξάο λνκηθήο θαη ζπληαγκαηηθήο.
Δίλαη πνιχ εχθνιν γηα θάπνην λνκνζέηε, γηα θάπνηνλ Τπνπξγφ
λα θάλεη έλα λνκνζέηεκα ην νπνίν φκσο λα ήηαλ επάισην ζε κηα νπνηαδήπνηε
πξνζθπγή ζην ηΔ θαη λα κε ζηαζεί. Άξα είλαη δεηήκαηα ηα νπνία έηζη η’
αληηιακβαλφκαζηε.
Έηζη μεθηλήζακε ινηπφλ λ’ αιιάμνπκε ην θνκκάηη ην ρσξνηαμηθφ
θαη ην πνιενδνκηθφ ζην ρψξν επζχλεο καο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα
κπνξέζνπκε ζην ηέινο ηεο εκέξαο, κεηά απφ έλα ρξφλν απφ ηψξα
πξνζδνθνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε αιιάμεη, έρνπκε απαιιάμεη κεγάιε
γξαθεηνθξαηία, έρνπκε θάλεη πνιχ ελζαξξπληηθφ ην πνιενδνκηθφ θαη
ρσξνηαμηθφ πεδίν γηα επελδχζεηο, έρνπκε ιχζεη πξνβιήκαηα άκεζα.
Ξεθηλήζακε, θάλακε ην Κηεκαηνιφγην, θάλακε η’ απζαίξεηα,
πξνρσξάκε ζηε ρσξνηαμηθή πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε. Κάλνπκε κηθξά
λνκνζρέδηα ηα νπνία ιχλνπλ πξνβιεκαηάθηα ηα νπνία δελ ηα καζαίλεη θαλ ν
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θφζκνο. Π.ρ. έρνπκε έηνηκν ην πξψην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα πδαηνξέκαηα, ην
νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ζέκα ησλ ξεκάησλ θαη δελ ππήξρε ζεζκηθφ
πιαίζην, θάλνπκε ην δαζηθφ λνκνζρέδην πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε ιχζε γηα
ηηο επηηξεπηέο επεκβάζεηο κέζα ζηα δάζε.
δεθάδεο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κειηζζνθνκία,
θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ πνιχ κηθξά γξαθεηνθξαηηθά
πξνβιήκαηα ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηειηθά ηε κηθξνεπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο
ήπηεο παξεκβάζεηο κέζα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Σν ιχλνπκε απηφ.
Πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε έλα κεγάιν πξφβιεκα κε ηνπο
πνιενδνκηθνχο πλεηαηξηζκνχο, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 40 ρξφληα ζ’
αζρνιεζεί ην θξάηνο κε πνιενδνκηθνχο πλεηαηξηζκνχο θαη έρνπκε επηιέμεη
κάιηζηα έλα ζχλζεην κνληέιν γηα λα ην επηιχζνπκε. Θα πάκε ζηηο αιιαγέο
ρξήζεο γεο, δεκηνπξγνχκε ην ζεζκφ ηεο Σξάπεδαο Γεο πνπ είλαη έλα
ζχγρξνλν εξγαιείν ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ε κεηεμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο
κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ δε ιεηηνχξγεζε αιιά πνιχ πην
νινθιεξσκέλν.
Κάλνπκε

κηα

ζεηξά,

ζέισ

λα

ζαο

πσ,

παξεκβάζεηο

ζπγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ ε
κία νπζηαζηηθά αιιεινζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, είλαη έλα ζπνλδπισηφ
λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζην ηέινο ηεο
εκέξαο ζα έρνπκε νινθιεξψζεη, απηφ είλαη δνπιεηά πνπ γίλεηαη εδψ θαη έλα
ρξφλν παξάιιεια θαη ζηγά - ζηγά βγαίλεη, πνπ αθνξά π.ρ. ηελ ειεγθηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα
ζεζκηθφ πιαίζην πξαγκαηηθά γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη κεραληζκνί ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.
’ απηφ ην δεηνχκελν ινηπφλ ζέισ λα ζαο πσ φηη εκείο
πξνρσξνχκε θαη ληψζνπκε φηη ζέινπκε απφ θνληά ηελ πξψηε χιε ησλ
Γεκάξρσλ. Ζ ζεκεξηλή ζχζθεςε ε νπνία δε ζα είλαη ε κφλε, ζ’ αθνινπζήζεη
θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο θαη αλ κπνξέζνπκε ζέινπκε λα ην
θάλνπκε αθφκα πην θάησ, κπνξνχκε λα ζέινπκε λα ην θάλνπκε αθφκα πην
ζεκεηαθφ.
Σψξα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν πνπ αθνχζακε ηνπο Γεκάξρνπο,
εκείο κπνξεί λα πάκε θαη ζε επίπεδν λνκψλ, καδί κε ηνλ Τπνπξγφ έρνπκε
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ζπκθσλήζεη λα πάκε ζε επίπεδν λνκψλ θαη λα κηιήζνπκε θαη κε ηνπο
Γεκάξρνπο θαη ησλ πην κηθξψλ πφιεσλ. Γηαηί φζν πην θνληά έξρεζαη ζην
πξφβιεκα, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα δεκηνπξγήζεηο απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο.
Κιείλνληαο, λα πσ φηη ε ζεκεξηλή θνπβέληα ζα ζπλερηζηεί
βέβαηα, ζ’ αθνινπζήζεη κηα άιιε ζχζθεςε, λα πσ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη
κπνξψ λα πσ φηη βάδνπκε ηέζζεξα ζπκπεξάζκαηα θαη ζα ήζεια λα ηα ζέζσ
θαη ππ' φςηλ ζαο, λνκίδσ φηη είλαη θάπνηεο ζθέςεηο πνπ βγήθαλ κέζα απφ ηελ
θνπβέληα.
Έλα είλαη απηφ πνπ κφιηο είπακε, ην θνκκάηη ηεο ελίζρπζεο ηεο
Βφξεηαο Διιάδαο ζην θνκκάηη ηεο ελέξγεηαο θαη γηα ηε λέα Δ. Σν δεχηεξν
είλαη κηα πξφηαζε θαη ζα ηε κεηαθέξσ θαη ζην ζπλάδειθν, γηαηί είπακε θαη
ζηελ αξρή θαη εηζαγσγηθά θαη λα ην θάλνπκε πξάμε, κηιήζακε γηα ζπληνληζκφ.
Δγψ δε ζα έβξηζθα θαζφινπ θαθή ηελ ηδέα ηνπιάρηζηνλ ζην
θνκκάηη πνπ αθνξά εκάο, ζην Τπνπξγείν καο, θάζε ηξεηο κήλεο ή ζ’ έλα
ηαθηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη Πεξηθεξεηάξρεο αιιά ελδερνκέλσο θάζε 6
κήλεο θαη θάπνηνη Γήκαξρνη, λα ζπλαληηφκαζηε είηε ζηελ Αζήλα είηε εθηφο,
ζηελ Αζήλα ίζσο είλαη πην εχθνιν, γηα λα ππάξρεη κηα παξαθνινχζεζε
ζπλερήο ησλ έξγσλ ηα νπνία ζ’ απνθαζίζνπκε λα κπνπλ θαη λα κελ
ππάξρνπλ ηα ράζκαηα, λα κελ ππάξρεη απηή ε ηαιαηπσξία αλ ζέιεηε ηνπ θάζε
Γεκάξρνπ ή ηνπ θάζε επηθεθαιήο.
Ο Τπνπξγφο, ν Καιαθάηεο ή ν Μακαινχγθαο ή νπνηνζδήπνηε
ζήκεξα είλαη θη αχξην δελ είλαη. Αιιά αλ ζεζκνζεηήζνπκε κηα ζπλάληεζε θάζε
3 κήλεο ζην Τπνπξγείν πνπ ζα παξαθνινπζνχκε θπξίσο ζ’ επίπεδν
Πεξηθεξεηαξρψλ ζε πξψηε θάζε, φπνπ νη Πεξηθεξεηάξρεο έρνπλ κηα κεγάιε
εηθφλα, αιιά εγψ ζα έιεγα θαη ζ’ επίπεδν Γεκάξρσλ ησλ λνκψλ, ησλ
κεγάισλ Γήκσλ γηα λα είλαη απφ θνληά, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα έρνπλ κηα
αιιεινελεκέξσζε.
Ννκίδσ ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε απηφ θαη ζα ήηαλ θαιφ.
Απηφ είλαη ζπληνληζκφο ζηελ πξάμε, πξαθηηθά, είλαη 2 ψξεο θάζε 3 κήλεο λα
εξρφκαζηε εδψ πέξα ελψπηνο ελσπίσ θαη φινη λα μέξνπλ ηη γίλεηαη παληνχ.
Άξα απηφ είλαη έλα δεχηεξν θνκκάηη.
Σν ηξίην θνκκάηη πνπ ην βάδσ ζην ηξαπέδη, ζα δσ πφζν
παληξεχεηαη κε ηε ρσξνηαμηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία είλαη επίζεο ζην ηειηθφ
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ζηάδην, γηα ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο, πνπ αλαθέξζεθε θαη ν Γήκαξρνο θαη
δπν Γήκαξρνη αθφκα.
Σν ηέηαξην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξψ λα βγάισ, πνπ ην είρα
ζην κπαιφ κνπ θαη ην είρα ζπδεηήζεη θαη λνκίδσ φηη ηέζεθε θπξίσο απφ ην
Γήκαξρν ηεο Οξεζηηάδνο ζην ηέινο, είλαη ρξήζηκν θαη ζα πξνβψ ζηε
ζχζηαζε, ζα δσ κε πνηα κνξθή, αλ ζα είλαη έληππε, πφζν άηππε ζα είλαη,
πφζν επίζεκε ζα είλαη, κηαο νκάδαο εξγαζίαο ε νπνία ζα έρεη απνθιεηζηηθφ
ζηφρν ην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ λεξψλ θαη ησλ πιεκκπξψλ εδψ ζηελ
πεξηνρή.
Θα κπεη επηθεθαιήο ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ θαη ζα
δνχκε, εζείο ζα κνπ πείηε θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο ζα κνπ πεη πνηνη άιινη
άλζξσπνη ζα κπνξνχλ λ’ απαξηίδνπλ απηή ηελ νκάδα. Σν αλαγάγνπκε
δειαδή ζε πςειφ ζέκα, φπσο είλαη κεγάια δεηήκαηα πνπ θάλνπκε ζην
Τπνπξγείν, φπσο ελδερνκέλσο γηα ηε ιίκλε ηεο Κνξψλεο ή γηα άιια
δεηήκαηα ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά, πνιχ κεγάια.
Δγψ πηζηεχσ φηη νθείινπκε λα έρνπκε κηα κφληκε νκάδα
παξαθνινχζεζεο κε επηθεθαιήο αλ ζέιεηε ην αλψηαην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο πνπ είλαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ, ζα κνπ θάλεηε θη εζείο
πξνηάζεηο πνηνη ζα πξέπεη λα ην απαξηίδνπλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε
κηα ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη λα ππάξρεη θαη κηα ζνβαξή, επίζεκε
εθπξνζψπεζε απφ ηελ πιεπξά καο πξνο ηελ άιιε πιεπξά.
ΤΝΔΓΡΟ: Κχξηε Τπνπξγέ απηφ πξέπεη λα γίλεη ζχληνκα.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Απηφ ζα γίλεη πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ.
ΤΝΔΓΡΟ: Δίκαζηε πξν ησλ ππιψλ, πξν ησλ πιεκκπξψλ.
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Σν ρεηξίδεηαη θαη ε Πεξηθέξεηα, γη’ απηφ είπα, ζα κηιήζνπκε
θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα, γη’ απηφ ήζεια λα είλαη θαη θάπνηνο απφ ηελ Πεξηθέξεηα,
γη’ απηφ ζαο ην είπα ζηελ αξρή, αιιά δελ έρεη ζεκαζία, ζα πάκε ζηελ νπζία
ησλ πξαγκάησλ, ζα κηιήζνπκε θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα. Δδψ είκαζηε
ζπλεξγαηηθά. Ο ιφγνο κνπ είλαη ζπλζεηηθφο απ’ φ,ηη έρεηε θαηαιάβεη, λα
ιχζνπκε πξνβιήκαηα. Γελ έρνπκε λα ρσξίζνπκε, θαη γη’ απηφ θαζίζακε εδψ
πέξα..
Να ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ πάλησο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο,
γηα ηε ζπκβνιή θαη αλεμαξηήησο απηήο ηεο ζπκβνιήο, μέξεηε πνιχ θαιά φηη ν
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δίαπινο επηθνηλσλίαο πάληα είλαη αλνηρηφο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη πκψλ.
Δπραξηζηψ πνιχ, λα είζηε θαιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα κείλεηε, έρνπκε ήδε θαζπζηεξήζεη 10
ιεπηά, λα θάλνπλ δπν παξεκβάζεηο..
. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Δγψ ζα κείλσ, γηα ηηο δπν παξεκβάζεηο, αιιά θάπνηνη
Γήκαξρνη νη νπνίνη μέξσ φηη έρνπλ πνιιέο ππνρξεψζεηο αλ ζέινπλ
απνρσξνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καλέλα πξφβιεκα. Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο θαη ν
Γηνηθεηήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ ζα θάλνπλ κηα παξέκβαζε
θαη κεηά ζα πάκε γηα έλα ειαθξχ γεχκα.
Α. ΜΠΑΜΠΑΛΗΓΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θ. Γήκαξρε, ζηειέρε ηνπ ΤΠΔΚΑ,
ζηειέρε ησλ Γήκσλ, ζήκεξα ήηαλ ε εκέξα ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Απηνδηνίθεζεο. Δκείο ηα λνζνθνκεία κείλακε ζην πεξηζψξην ζα κπνξνχζα λα
πσ, απηφ φκσο δε κ’ ελνριεί, ραίξνκαη πνπ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
παξνπζηάζνπκε θη εκείο κε ηε ζεηξά καο σο Γηνηθεηέο ησλ Ννζνθνκείσλ
θάπνηεο δξάζεηο πνπ έρνπκε αλαιάβεη θαη έρνπκε εληάμεη ζην Πξφγξακκα
ΔΠΠΔΡΑΑ.
Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο, ε ψξα έρεη
πεξάζεη, ελ ηάρεη ζα πσ ζπλνπηηθά θαη πεξηιεπηηθά ην ηη θάλνπκε εκείο ζην
Ννζνθνκείν ηεο Ξάλζεο. Να πσ θαη' αξρήλ φηη φινη γλσξίδνπλ πσο ηα
λνζνθνκεία είλαη ηα πην ελεξγνβφξα δεκφζηα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα,
ιεηηνπξγνχλ 365 κέξεο ην ρξφλν θαη 24 ψξεο ην 24σξν, έρνπλ αλάγθε απφ
κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκηθήο, ειεθηξηθήο θαη ςπθηηθήο ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο
πνπ δαπαλνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ
αλαγθψλ είλαη πάξα πνιχ κεγάιν.
Έηζη ινηπφλ, φηαλ πήγα ζην λνζνθνκείν ηεο Ξάλζεο είδα ηη
κπνξνχζακε λα θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε θαη λα κεηψζνπκε ην
ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Τπήξρε έηνηκε κηα ππνδνκή γηα ηε
ζχλδεζε κε ην θπζηθφ αέξην. Πξνρσξήζακε πνιχ γξήγνξα ηε δηαδηθαζία,
ζπλδέζεθε ην λνζνθνκείν καο κε ην θπζηθφ αέξην, αληηθαζηζηψληαο ην
πεηξέιαην πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε κέρξη ηφηε.
Απηφ γηα καο νηθνλνκηθά ζήκαηλε έλα φθεινο ηεο ηάμεο ησλ
350.000 επξψ πεξίπνπ εηεζίσο θαη βέβαηα πάλσ απ’ φια ρξεζηκνπνηνχζακε
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κηα χιε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Δίδακε ζηε ζπλέρεηα ηη κπνξνχζακε λα
θάλνπκε, δηεξεπλήζακε αλ ππήξραλ δπλαηφηεηεο λα πεξηνξίζνπκε αθφκα
πεξηζζφηεξν ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ.
θεθηήθακε γηα θσηνβνιηατθά. Ήηαλ κηα δξάζε πνπ δελ
ππήξρε ζε θαλέλα πξφγξακκα γηα δεκφζηα λνζνθνκεία, νηθνλνκηθά ην
λνζνθνκείν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη κφλν ηνπ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία
θαη λ’ απνθηήζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ ζα έιπλε άπαμ δηα παληφο ην
ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηνπ λνζνθνκείνπ νχηε θάηη άιιν κπνξνχζακε λα
θάλνπκε, ζαο είπα, ειιείςεη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο γηαηί ηα
λνζνθνκεία πεξλνχλ πάξα πνιχ δχζθνιεο κέξεο.
Έηζη φηαλ βγήθε ην πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ ΤΠΔΚΑ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία, είδακε φηη ζα κπνξνχζακε λα
πξνρσξήζνπκε

ζηελ

εγθαηάζηαζε

κηα

κνλάδαο

ζπκπαξαγσγήο

ρξεζηκνπνηψληαο ην θπζηθφ αέξην. Μηαο κνλάδαο ε νπνία ζα είρε ηε
δπλαηφηεηα λα παξάγεη ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη
ςπθηηθή, λα πάκε ζε κηα ηξηπαξαγσγή. Έηζη ινηπφλ μεθηλήζακε ηελ
πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Ζ πξνζπάζεηά καο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2011, πήξακε
ζρεηηθά πνιχ γξήγνξα κπνξψ λα πσ ηελ έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
αιιά θαη απφ ην ΤΠΔΚΑ θη εδψ ζα ήζεια λα πσ φηη νκνινγνπκέλσο ηα
ζηειέρε ηνπ ΤΠΔΚΑ πνπ αζρνινχληαη κε ην Πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ ήηαλ
πάξα πνιχ ζπλεξγάζηκνη, καο βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζην λα πξνρσξήζνπκε
απηή ηε δξάζε πνπ είρακε απνθαζίζεη λα πξνσζήζνπκε θαη έρνπκε θηάζεη ζ’
έλα επίπεδν ζήκεξα αξθεηά θαιφ, εμαηηίαο θαη ηεο δηθήο ηνπο βνήζεηαο θαη
ηνπο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ γη’ απηφ.
Ση είλαη ζπκπαξαγσγή: Με ηνλ φξν ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ
θαη ζεξκφηεηαο ζχκθσλα κε ην Ν. 3468/2006 ελλννχκε ηελ ηαπηφρξνλε
παξαγσγή ρξήζηκεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ή θαη κεραληθήο ελέξγεηαο απφ
ηελ ίδηα αξρηθή ελέξγεηα ζην πιαίζην κηαο κφλν δηεξγαζίαο.
Ζ ηδέα πίζσ απφ ηε ζπκπαξαγσγή είλαη απιή θη έρεη σο εμήο:
Καηαλαιψλνληαο θάπνηνη θαχζηκν, φπσο π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην,
βηναέξην, θηλνχκε κηα ειεθηξηθή γελλήηξηα ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα
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ελψ ε ζεξκφηεηα πνπ απάγεηαη κε ηε κεραλή ζπιιέγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ, αέξα θηι.
Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή πξαθηηθή φπνπ έλαο
θεληξηθφο ζηαζκφο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ελψ ρξεζηκνπνηεί επηηφπην
εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε κηα
ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ αλαθηάηαη ζ’ έλα ζχζηεκα
ζπκπαξαγσγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε ή ςχμε ζηε
βηνκεραλία ή ηα θηίξηα.
Δπεηδή ε ζπκπαξαγσγή εθκεηαιιεχεηαη ηε ζεξκφηεηα πνπ ζε
άιιε πεξίπησζε ζα ραλφηαλ θαηά ηε ζπκβαηηθή δηαθξηηή παξαγσγή
ειεθηξηθήο ή κεραληθήο ελέξγεηαο, ε ζπλνιηθή απφδνζε απηψλ ησλ
νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ

είλαη

πνιχ κεγαιχηεξε

απφ

απηή ηελ

κεκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ.
Δδψ έρνπκε έλα ζρεδηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ηη απψιεηεο
κπνξεί λα έρεη ζε κηα αλάινγε πεξίπησζε φηαλ ιεηηνπξγνχλ δπν δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα θαη πνην ζα είλαη ην φθεινο αλ ιεηηνπξγνχλ κ’ έλα ζχζηεκα φπσο
είλαη ε ζπκπαξαγσγή.
Μνλάδεο ζπκπαξαγσγήο κε ηζρχ σο 1.000 KW έρνπλ
εθαξκνγή ζ’ ελεξγνβφξα θηίξηα φπσο κεγάια θηίξηα γξαθείσλ, μελνδνρεία,
λνζνθνκεία, κνπζεία, πνιηηηζηηθά θέληξα θηι. Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ
κνλάδσλ ζπκπαξαγσγήο είλαη πεξίπνπ 85% έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα ηελ
εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 35%.
χκθσλα κε ην Ν. 3734/2009 πνπ ελαξκνλίδεη ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία κε ηελ νδεγία 2004/8 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11/2/2004, ε ζπκπαξαγσγή πνπ εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% ζε ζχγθξηζε κε ηε ρσξηζηή
παξαγσγή

ζεξκηθήο

θαη

ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο,

ραξαθηεξίδεηαη

σο

ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο.
Δδψ βιέπεηε εγθαηεζηεκέλν έλα ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο, θάηη
αλάινγν πνπ ζα επηρεηξήζνπκε λα εγθαηαζηήζνπκε θαη ζην Ννζνθνκείν ηεο
Ξάλζεο , είλαη πάξα πνιχ κηθξφο ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη, ίζα-ίζα έλα
θνληέηλεξ φπνπ έρεη κέζα η’ απαξαίηεηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε
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ην θπζηθφ αέξην θαη ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζην
λνζνθνκείν.
Κάησ απφ πξνυπνζέζεηο ε νηθνλνκία πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ
επηινγή ηεο ιχζεο ηεο ζπκπαξαγσγήο ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο
κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη
ηαπηνρξφλσο κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ θνξηίσλ φπσο
είλαη ηα λνζνθνκεία γη’ απηφ θαη είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ελδείθλπηαη γηα
λνζνθνκεία εηδηθά.
Ζ

πςειή

ελεξγεηαθή

απφδνζε

ησλ

ζπζηεκάησλ

ζπκπαξαγσγήο έρεη σο εχινγν απνηέιεζκα ηελ πςειή νηθνλνκηθή ηνπο
απφδνζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ
θπξίσο ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ
ελεξγεηαθνχ θφζηνπο έσο θαη 40% ελψ ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπο
θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα.
ηαλ ιεηηνπξγνχλ παξαιιήισο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηα
ζπζηήκαηα

ζπκπαξαγσγήο

εμαζθαιίδνπλ

πςειή

αμηνπηζηία

παξνρήο

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πιενλέθηεκα απηφ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο γηα
θαηαλαισηέο κε απαίηεζε ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, φπσο είλαη βηνκεραλίεο αιιά θαη θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, φπσο
είπακε ηα λνζνθνκεία.
Αλ κάιηζηα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκε χιε ην θπζηθφ αέξην
ηφηε ε ζπκπαξαγσγή πξνθχπηεη σο έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθφηεξνπο θαη
απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κηαο δηεξγαζίαο.
Σν θπζηθφ αέξην πνπ εκείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, παξνπζηάδεη
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηλφκελν κε άιια θαχζηκα (ειαθξχ θαη βαξχ
πεηξέιαην, καδνχη) φπσο ε θαζαξφηεηα θαη ε πνηφηεηά ηνπ πνπ ζπληεινχλ
ζηελ πην αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κε επλντθέο
επηπηψζεηο ζηε δηάξθεηα δσήο θαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο.
Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ιχλνληαη ηα
πξνβιήκαηα πξνκήζεηαο θαη απνζήθεπζεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε άιισλ θαπζίκσλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ, θαζψο ην θπζηθφ αέξην
δηαλέκεηαη ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο κε επζχλε ηεο εηαηξείαο αεξίνπ.
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Σέινο

ην

θπζηθφ

αέξην

αλακεηγλχεηαη

εχθνια

κε

ηνλ

αηκνζθαηξηθφ αέξα, πξάγκα πνπ ην θαζηζηά ζρεδφλ αθίλδπλν ελψ ηα
πξντφληα ηεο θαχζεψο ηνπ είλαη ειεχζεξα ζείνπ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επέξρεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπκπαξαγσγήο,
νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αέξησλ ξππαληψλ, φπσο κνλνμείδηα ηνπ
αδψηνπ, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θηι.
Ζ εκπεηξία ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη απφ
ηηο πξψηεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ απφ ην 1999 ρξεζηκνπνηνχλ
ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο κε θπζηθφ αέξην, έρνπλ δείμεη φηη νη ελεξγεηαθέο
δαπάλεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε εθ' φζνλ θαιχπηνληαη αλάγθεο γηα
ζέξκαλζε

ρψξσλ,

ζεξκηθά

θνξηία,

παξαγσγηθψλ

δηαδηθαζηψλ

θαη

ειεθηξηζκνχ θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ππεξβαίλνπλ ηηο 4.500 εηεζίσο.
Πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπαξαγσγήο: Σα είπακε ελ πνιινίο πξηλ,
εδψ είλαη ιίγν πην ζπλεθηηθά, δε λνκίδσ φηη ππάξρεη ιφγνο λα ζηαζψ. Με ηελ
πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζρεηηθά
κε ηε ππνβνιή πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα φπσο ζαο είπα
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», δεηήζακε θαη πήξακε ηελ έγθξηζε
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο ηξηπαξαγσγήο, δειαδή ηε
ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ζεξκφηεηαο θαη ςχμεο πςειήο απφδνζεο ζην
λνζνθνκείν καο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 1.873.000 επξψ πεξίπνπ θαη γεληθά
πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα ψξηκε ηερλνινγία δηεζλψο κε κεγάιε δηείζδπζε
εηδηθά ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε, πνπ εληζρχεηαη πιένλ θαη απφ έλα
επλντθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, κε ην Ν. 3851/2010.
Ζ εηζήγεζε έγηλε απφ ηελ Σερληθή καο Τπεξεζία ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη έηζη, εθηηκψληαο φηη ζα
ππάξρεη

κηα

πνιχ

πξνρσξήζακε.

Γηα

κεγάιε
ηηο

νηθνλνκηθή

αλάγθεο

ηεο

σθέιεηα

γηα

ην

λνζνθνκείν,

κνλάδαο

ζπκπαξαγσγήο,

ζα

ηνπνζεηεζνχλ δπν κεραλέο κεγέζνπο 400 KW ε θάζε κία, έλα ςχθηεο
απνξξφθεζεο θαη έλα ζχζηεκα λέν, PMS θαη ην θαχζηκν πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην θπζηθφ αέξην.
Οη γελλήηξηεο ησλ κεραλψλ ζπκπαξαγσγήο ζα θαηαλαιψλνπλ
ζπλνιηθά 2000 KW θαπζίκνπ ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ζα
παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί απνθιεηζηηθά ην
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λνζνθνκείν. Κάζε κεραλή ζα παξάγεη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαπζαεξίσλ ηα
νπνία εμέξρνληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 500 βαζκψλ.
Ζ ζπλνιηθή ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη θαη απ’ ηηο δπν
κεραλέο ζα είλαη 1000 KW θαη ζα δηνρεηεχεηαη κέζσ ελαιιαθηψλ ζην δίθηπν
ζέξκαλζεο. ηαλ ην θαινθαίξη δε ζα ππάξρεη ζνβαξή ζεξκηθή απαίηεζε, ε
ζεξκηθή ελέξγεηα ζα δηνρεηεχεηαη ζε ςχθηε απνξξφθεζεο 350 KW γηα ηελ
παξαγσγή ςχμεο θαη ηελ θάιπςε ησλ ςπθηηθψλ αλαγθψλ.
Μηα ζπλνπηηθή απεηθφληζε έρνπκε ζηνλ πίλαθα, πψο ζα
ιεηηνπξγεί απηφ ην ζχζηεκα θαη ηη ζα παξάγεη. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δε
ρξεηάδεηαη άκεζε αληηπαξαγφκελε ζεξκηθή ελέξγεηα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα
εηδηθή κνλσκέλε δεμακελή ζηελ νπνία ζα δηνρεηεχεηαη ην λεξφ γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ είλαη απαξαίηεην.
Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο

ησλ δπν

κεραλψλ ζπκπαξαγσγήο,

ζα

ππάξρεη

αλάγθε

ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΖ, κφλν έλα κήλα ην θαινθαίξη,
ηνλ Ηνχιην θαη ζε πνζφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ 50.000 ΚWh. Σν βαζηθφ ζηνηρείν
πνπ ζπλέβαιιε ζηελ επηινγή ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ είλαη νη αλάγθεο ηνπ
λνζνθνκείνπ ζε ζεξκηθά θνξηία, πξντφλ ζπλεθηίκεζεο ησλ εμήο παξακέηξσλ:
Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρχο, βέιηηζηνο ηξφπνο ελζσκάησζεο ζπζηεκάησλ
ζπκπαξαγσγήο, ελδερφκελε ηηκνιφγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζηε
ρψξα καο ζην κέιινλ.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
θαη

θπζηθνχ

αεξίνπ

ηνπ

λνζνθνκείνπ

θαζψο

θαη

ησλ

ηερληθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο, ηνπ chiller απνξξφθεζεο θαη
ηεο λέαο κνλάδαο θηηξηαθνχ ειέγρνπ BMS πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, ε απφζβεζε
ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε 4 ρξφληα θαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο ζα είλαη ηεο
ηάμεο ησλ 450.000 επξψ.
Σα νθέιε απφ ηελ εγθαηάζηαζε απηήο ηεο κνλάδαο: Δθηφο απφ
ην νηθνλνκηθφ φθεινο ζα έρνπκε επίζεο αζθάιεηα ηξνθνδνζίαο, ζπλερή
ειεθηξνδφηεζε ζπζηεκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο, απηνλνκία απφ ηπρφλ
δηαθνπέο ηνπ δηθηχνπ, πεξηβαιινληηθφ φθεινο, κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ
ζεξκνθεπίνπ, θνηλσληθή πξνζθνξά, αμηνπηζηία ηερλνινγίαο θαη πξνψζεζε
ηνπ έξγνπ ζην επξχ θνηλφ.
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Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζ’
αλαιάβεη ην έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ κεηά απφ κηα
αθχξσζε θαη καηαίσζε ηεο πξψηεο δηαδηθαζίαο δηφηη νη πξνζθνξέο πνπ
είρακε δελ ηθαλνπνηνχζαλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ζ λέα πξνζεζκία ιήγεη ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ θαη αλ φια πάλε
θαιά εθηηκνχκε φηη κέρξη ηέινο ηνπ 2014 ε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζα έρεη
ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ην Ννζνθνκείν ηεο Ξάλζεο ζα είλαη ην πξψην
δεκφζην λνζνθνκείν απ’ φ,ηη μέξνπκε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηε ζπκπαξαγσγή
γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ.
Απφ ηελ ψξα πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε ζπκπαξαγσγή,
εθηηκψ φηη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο Ξάλζεο απφ 1,5
εθαηνκκχξην πνπ ήηαλ ην 2010, ην 2015 ζα πέζεη θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ αλ
ππνινγίζνπκε ηε κείσζε πνπ έρνπκε απφ ηε ρξήζε κέρξη ζήκεξα ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην φθεινο πνπ ζα έρνπκε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο
ζπκπαξαγσγήο.
ίγνπξα ε πξνζπάζεηα δελ ηειεηψλεη εδψ, έρνπκε δξφκν λα
δηαλχζνπκε γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην ελεξγεηαθφ θφζηνο αμηνπνηψληαο
φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δίλαη φκσο
ζίγνπξν φηη ην Ννζνθνκείν Ξάλζεο βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν. αο επραξηζηψ
γηα ηελ πξνζνρή ζαο παξά ην πξνρσξεκέλν ηεο ψξαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ην Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο.
Καιψ ζην βήκα ν Γηνηθεηήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ.
Γ. ΛΑΕΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, θαηαλνψληαο θαη ην
πεξαζκέλν ηεο ψξαο, ζα ζαο παξνπζηάζσ κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηα βαζηθά
ζεκεία ηνπ πξφηππνπ επηδεηθηηθνχ έξγνπ εμνηθνλφκεζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ
αθνξά ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ πνπ έρεη πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθά
997.000 επξψ θαη πνπ ε δεκνπξαζία ηνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηηο 15
Ηαλνπαξίνπ 2014.
Ωο Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010
δηαπηζηψζακε φηη ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο δαπάλεο ελέξγεηαο. Σαπηφρξνλα
φκσο δηαπηζηψζακε φηη ππάξρνπλ θαη πνιχ ζεκαληηθά πεξηζψξηα κείσζεο
απηψλ ησλ δαπαλψλ. Άξα ινηπφλ σο Γηνίθεζε πξνρσξήζακε άκεζα ζε
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ιάβακε ζπγθεθξηκέλα κέηξα.
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Μπήθακε ζε κηα πξνκειέηε φπνπ δηαπηζηψζακε φηη πξψηα απ’
φια ππάξρεη κηα αλεπαξθήο ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Σα ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ είλαη ρακειήο απφδνζεο, ην ζχζηεκα δεζηνχ
λεξνχ ρξήζεο είλαη πεπαιαησκέλν θαη ελεξγνβφξν θαη αληίζηνηρα είλαη
αλχπαξθην ην ζχζηεκα κεραληθνχ αεξηζκνχ ησλ ρψξσλ.
Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη, ηη λα έρνπκε ζήκεξα, πνηεο
είλαη νη ζπλζήθεο, πξψηα απ’ φια κηα πνιχ κεγάιε ζπαηάιε ειεθηξηθήο θαη
ζεξκηθήο ελέξγεηαο, εθπνκπέο κεγάισλ πνζνηήησλ δηνμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα
θαη αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη αληίζηνηρα ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθά έμνδα.
Απφ θεη θαη πέξα, αμηνπνηψληαο ην κέηξν 1.5 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ην
νπνίν ρξεκαηνδνηεζεί ηέηνηεο δξάζεηο κε πνζνζηφ 100%, ε Γηνίθεζε ηνπ
λνζνθνκείνπ σξίκαζε ζρεηηθφ θάθειν θαη ππέβαιε πξφηαζε ελ ηέιεη
εγθξίζεθε. Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε απηή πξφηαζε, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ
απφ ην πξφγξακκα νη παξαθάησ εξγαζίεο θαη παξεκβάζεηο:
Πξψηα απ’ φια ζα έρνπκε πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο ζην
θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, ζα έρνπκε πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ,
εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ζχδεπμε θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ,
ιεηηνπξγία

πβξηδηθνχ

αεξηζκνχ

θαη

ηέινο

ζα

εγθαηαζηαζεί

ζχζηεκα

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηε θάζε ηεο
δεκνπξάηεζεο είλαη 895.000 επξψ. Σ’ αλακελφκελα νθέιε βάζεη ησλ κειεηψλ
πνπ έρνπλ εθπνλεζεί είλαη:
-

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 26%.

-

Μηα κείσζε ησλ εηήζησλ ελεξγεηαθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά
107.500 επξψ πεξίπνπ.

-

Ζ κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, φπσο επίζεο θαη
ε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία.
ίγνπξα φκσο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν

έξγν ε ηφλσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη
ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηε
δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ πεξλάκε. Δίλαη λνκίδσ ζεκαληηθφ ζην
ηέινο ηεο ζεκεξηλήο απηήο παξνπζίαζεο λα ηνλίζσ θαη λα επραξηζηήζσ ηηο
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Τπεξεζίεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πνπ έδεημαλ έλα δηαπηζησκέλν θαη
ηεθκεξησκέλν ελδηαθέξνλ έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ην έξγν ην ηαρχηεξν
δπλαηφ.
Θα πξέπεη επίζεο λα επραξηζηήζνπκε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Γήκνπ νπθιίνπ κε ηνλ νπνίν έρνπκε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη είλαη ν
Φνξέαο Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη είκαζηε έλα παξάδεηγκα πψο δπν
δηαθνξεηηθά Ννκηθά Πξφζσπα κε δηαθνξεηηθέο Τπεξεζίεο κπνξνχλ λα
ζπλεξγαζηνχλ γηα ην θνηλφ φθεινο, γηα ην θαιφ ηεο πεξηνρήο.
Σέινο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ζε ζρέζε κ’ έλαλ πξνγξακκαηηζκφ
ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, φηη φλησο ηα λνζνθνκεία είλαη ηα πην ελεξγνβφξα
δεκφζηα θηίξηα, ε πξφηαζε ησλ 40 εθαηνκκπξίσλ πνπ ππήξρε γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα δεκφζηα θηίξηα ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ
πεξηνξηζκέλε θαη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα πξφβιεςε πνπ λ’ αθνξά εηδηθά ηα
λνζνθνκεία.
Θα πξέπεη λα ππάξμεη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πην επέιηθην έηζη
ψζηε λα κπνξνχκε λ’ αμηνπνηνχκε ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα έρνπκε ην δπλαηφλ θαιχηεξα
απνηειέζκαηα. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Μπνξνχκε λα βγνχκε έλα κηθξφ δηάιεηκκα
θη έλα ειαθξχ γεχκα.

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να μεθηλήζνπκε κε ηηο παξεκβάζεηο ζαο, φζν ην δπλαηφλ ζε
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα αθνχ ήδε έρνπλ γίλεη απφ ηνπο ίδηνπο
αλζξψπνπο θαη θάπνηεο παξεκβάζεη λσξίηεξα, λα εηπσζνχλ ηα αηηήκαηα, λα
ζπδεηήζνπκε θαη λα βγάινπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.
Ξεθηλψληαο αθξηβψο είλαη θαη ην πξφγξακκα, ν θ. ηκηηζήο,
Γήκαξρνο Καβάιαο έρεη ην ιφγν.
Κ. ΗΜΗΣΖ: Καιεζπέξα θαη πάιη. Δίλαη πξάγκαηη πεξαζκέλε ε ψξα, δελ
έρσ λα πσ ηδηαίηεξα πνιιά πξάγκαηα δεδνκέλνπ φηη αθφκα θη εκείο ζηελ
Πεξηθέξεηά καο ηψξα κφιηο μεθηλήζακε λα δνπιεχνπκε ην Δ, έρνπλ
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ζπζηαζεί νη Οκάδεο Δξγαζίαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα, απηέο έρνπλ πιαηζησζεί
θαη απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πξφζθαηα έρνπλ νξηζζεί νη ππάιιεινη είηε
ησλ Γήκσλ είηε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ γηα λα βνεζήζνπλ απηέο
ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο θαη βεβαίσο ζα νξηζζνχλ θαη αηξεηνί, ζχληνκα ζα έρνπκε
ηελ απφθαζή καο σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΔΓ γηα λα δνχκε πνηνο ζ’
αζρνιεζεί θαη κε ηη.
ε

γεληθέο

γξακκέο

πάλησο

φζνλ

αθνξά

ηα

ζέκαηα

αξκνδηφηεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζα έιεγα ην εμήο: Παξακέλνπκε λα είκαζηε
αξθεηά πίζσ εδψ ζηελ Πεξηθέξεηά καο ζηηο ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα χδξεπζεο
θαη

απνρέηεπζεο. Υξεηαδφκαζηε

δειαδή θαη

ζ’ απηή

ηελ παξνχζα

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πιένλ λα έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε γηα έξγα, βιέπσ
ηδίσο απηφ ην πξάγκα ζηνπο κηθξνχο Γήκνπο λα είλαη κηα πνιχ κεγάιε
αλάγθε.
Γελ μέξσ βέβαηα, ήδε ην ζπδεηνχζα θαη κε ην Γήκαξρν ηνπ
Γηδπκνηείρνπ κε ηνλ νπνίν πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηζηήθακε γηα ηηο αλάγθεο
θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη απηφο ν Γήκνο αιιά θαη άιινη πνιινί κηθξνί
Γήκνη, εδψ ε δηθή καο Πεξηθέξεηα μέξεηε φινη φηη έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη βεβαίσο εδψ θαηαιαβαίλεηε επίζεο φηη ππάξρνπλ
κηθξνί Γήκνη φρη απαξαίηεηα κεηνλνηηθνί αιιά θαη άιινη θαη ρξηζηηαληθνί Γήκνη
νη νπνίνη έρνπλ πνιχ κηθξή ζηειέρσζε θαη ρακεινχ επηπέδνπ ζηειέρσζε ζηηο
Σερληθέο ηνπο Τπεξεζίεο θαη δε κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιιά πξάγκαηα.
Δθείλν ινηπφλ ην νπνίν ρξεηάδνληαη απηνί νη Γήκνη είλαη ε
Σερληθή Βνήζεηα θαη λνκίδνπκε φηη κπνξεί ε Σερληθή Βνήζεηα λα είλαη
πξαγκαηηθά ζσηήξηα. Μηα θνξά κνλάρα καο δφζεθε ην πνζφ ησλ 50.000
αδηαθξίησο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη καζαίλσ φηη θαη πάιη ππήξμαλ Γήκνη νη
νπνίνη δελ αμηνπνίεζαλ απηφ ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, απηή ηε βνήζεηα πνπ
δφζεθε.
Δπαλεξρφκελνο ηψξα ζηα κέηξα πνπ καο απαζρφιεζαλ θαη
ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, εθείλν ην νπνίν εγψ
αληηιακβάλνκαη είλαη φηη πηα ε Διιάδα έρεη ρηηζηεί. Πνιηηηθνί κεραληθνί,
κεραλνιφγνη, αξρηηέθηνλεο θηι. δελ έρνπλ πνιιή δνπιεηά λα θάλνπλ γηα λα
ρηίζνπλ θη άιιν έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ίζσο λα ζεσξεζεί φηη είλαη θαη
ππεξβνιηθά δνκεκέλν θαη κάιηζηα φζν πην σξαία είλαη ε πεξηνρή, φζν πην
ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο έρεη θαη φζν πην κεγάιν αξραηνινγηθφ ή πνιηηηζηηθφ
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ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ηφζν πεξηζζφηεξν δνκεκέλν είλαη, είηε άλαξρα θαη
απζαίξεηα είηε αθφκα, πνιιέο θνξέο, ζπάληα φκσο, κε ζρέδην πφιεο.
Άξα ηη θάλνπκε πιένλ: Θα πξέπεη λα δψζνπκε, εγψ ζα
ηνικήζσ λα πσ ιίγν ξηδνζπαζηηθά, αλ φρη λα δψζνπκε αληηθίλεηξα ζην
θαηλνχξγην ρηίζηκν, ζην επηπιένλ ρηίζηκν ηεο ππαίζξνπ καο, ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα νξγαλψζνπκε πνιενδνκηθά ην ρψξν, ζπδεηήζεθε εδψ σο
αλάγθε φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα γεληθά πνιενδνκηθά
ζρέδηα θαη λα επεθηαζνχλ ζε φιε ηελ έθηαζε ελφο θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ, έλα
ην θξαηνχκελν απηφ, δεχηεξν θξαηνχκελν είλαη φζνλ αθνξά ην δνκεκέλν
ρψξν πιένλ, λα ππάξμνπλ θαιχηεξα θίλεηξα ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ»,
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ησλ ππεξεζηψλ.
Ζ δηθή κνπ εκπεηξία απφ ην πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ», θαη ην Η
θαη ην ΗΗ είλαη αξλεηηθή, σο Γεκάξρνπ ελλνψ αιιά θαη απ’ φζν αθνχσ θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, ηα πξάγκαηα είλαη πάξα πνιχ ράιηα θαη πίζσ θαη
ππνρξεκαηνδνηνχκελα. Ήδε ππαηλίρζεθε θάηη ν Μηράιεο ηπιηαλίδεο, ν
Γήκαξρνο ηεο Ξάλζεο, φηη ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ ίζσο ηα πνζά ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ γηαηί απηνί πνπ κπνξνχλ πξάγκαηη λα θάλνπλ ηέηνηνπ
είδνπο αιιαγέο ζην ζπίηη ηνπο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην ρακειφ πνζνζηφ
25%, ην νπνίν θάηη είπε θαη γηα ην ΦΠΑ, δε ρξεηάδεηαη εδψ λα πνχκε ηίπνηε
παξαπάλσ.
Καηά ζπλέπεηα, εγψ ζα έιεγα φηη εθείλν ην νπνίν ζα πξέπεη λα
θάλνπκε πηα είλαη, ζε αληίζεζε κε φζα ιέγνληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, εγψ ζα έιεγα ην εμήο: ήκεξα
ίζσο είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν λα θάλνπκε νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νπφηε πιένλ φια καο ηα θηίξηα πξέπεη λα γίλνπλ
ελεξγεηαθά, λα έρνπλ δειαδή ζσζηή ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά.
Αο μεθηλήζνπκε πξψηα απ’ φια απφ ηα δεκφζηα θηίξηα γηα λα
ιεηηνπξγήζεη θαη σο ππφδεηγκα γηα ηελ ππφινηπε θνηλσλία, πξψηα απ’ φια ζ’
απηνχο πνπ δχλαληαη, απηή είλαη ε θαηάζηαζε θαη χζηεξα ζ’ απηνχο πνπ
κπνξνχλ ιηγφηεξν αιιά φζν θεξδίδεη κηα θνηλσλία απφ ηέηνηα κέηξα ηφζν απηφ
ην θέξδνο ζα δηαρέεηαη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα.
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Γελ έρσ λα πσ ηίπνηα πξνο ην παξφλ γηα λα κελ ηξψσ θαη ην
ρξφλν, είκαζηε πνιινί εδψ νη νκηιεηέο, ζηακαηψ εδψ γηα λα εκπινπηηζηεί ε
ζπδήηεζε απφ ηνπο ππνινίπνπο.
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Αθνινπζψληαο ηνλ θαλφλα πνπ έζεζε ν Τπνπξγφο, απιψο
δπν ζχληνκα ζρφιηα: Πξνθαλψο δελ είλαη ην αληηθείκελφ κνπ ε ελέξγεηα, μέξσ
φκσο φηη έλαο απφ ηνπο ππιψλεο θαη ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο είλαη ην
ιεγφκελν energy saving θαη energy efficiency –«Δμνηθνλνκψ» ζηελ επξεία ηνπ
έλλνηα.
Δμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ «Δμνηθνλνκψ», ελψ είλαη γλσζηφ
θπξίαξρα κε αλαθνξά ζηελ ελέξγεηα, «Δμνηθνλνκψ» ρξεηάδεηαη θαη ζην λεξφ.
Κη εθεί έξρεηαη αθξηβψο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Δ μεθηλψληαο απφ ηα
βαζηθά, ππνδνκέο, κελ μερλάκε φηη απνηειεί θνηλνηηθή ππνρξέσζε λα έρνπκε
ζε Γ’ πξνηεξαηφηεηαο νηθηζκνχο, 2.000 πιεζπζκφο αηρκήο θαη πάλσ,
ρξεηαδφκαζηε επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ.
Απ’ φ,ηη κνπ έιεγε ν Νίθνο, έρνπκε εληαγκέλνπο πεξίπνπ ηνπο
κηζνχο, ιίγν ιηγφηεξνπο απ’ ηνπο κηζνχο νηθηζκνχο. Άξα ζεκαίλεη φηη ηελ
επφκελε επηαεηία πξέπεη λα επελδχζνπκε θαη ζηνπο ππφινηπνπο. Καη δελ
είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ Γ’ πξνηεξαηφηεηαο νηθηζκψλ ζε
φιε ηε ρψξα είλαη γχξσ ζηνπο 400. Άξα ζε πεξίπνπ 200 θαη πιένλ νηθηζκνχο
αλά ηε ρψξα ζα πξέπεη λα έρνπκε επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ ηελ
επφκελε επηαεηία.
Σν άιιν, έρεη λα θάλεη κε ην «Δμνηθνλνκψ» ζην πιαίζην ησλ
πθηζηακέλσλ δηθηχσλ πνπ θαη εθζπγρξνληζκφ ζέινπλ αιιά θαη πιένλ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο.
Σν βαζηθφ δήηεκα πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα θαη κεγάισλ θαη
κηθξφηεξσλ πφιεσλ ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή είλαη αθξηβψο νη απψιεηεο.
Καη ππάξρνπλ κηα ζεηξά ηερλνινγηψλ πνπ αθξηβψο κπνξνχλ λα καο
νδεγήζνπλ ζε κεηψζεηο.
Γε ζα θηάζνπκε πνηέ ζηα πνζνζηά, είρακε κηα εκεξίδα ζηελ
Αζήλα, ηνπ 3% απψιεηεο απφ ην Γίθηπν, απηφ είλαη πνιχ καθξηά αθφκα, αιιά
έρνληαο σο ζηφρεπζε απηή ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ζην επίπεδν ησλ απσιεηψλ,
λνκίδσ φηη είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε φινη ζην κπαιφ καο ζην
ζρεδηαζκφ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ήζεια λα πσ θη εγψ θάηη άιιν, απιψο φηη φλησο ην ζέκα
ηεο χδξεπζεο θαη ηεο απνρέηεπζεο, ην πξφγξακκα ην δηθφ καο ζηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα εμαξηεζεί νπσζδήπνηε απφ ην ηη πξφγξακκα ζα
είλαη, ηη κεγέζνπο, πψο ζα θαηαλεκεζνχλ νη πφξνη, ζίγνπξα ζεκαηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο είλαη απηέο, ε ζπκκφξθσζε ηεο Οδεγίαο ζηνπο Γ’ νηθηζκνχο
πξνηεξαηφηεηαο, ζηα εμσηεξηθά πδξαγσγεία, ε ηειεδηνίθεζε, ν ηειεέιεγρνο
θαη ν ηειερεηξηζκφο.
ζνλ αθνξά απηφ πνπ αλαθέξαηε ζην ζέκα ησλ 50.000 ηεο
Σερληθήο Βνήζεηαο, φλησο ην 50.000 ζεσξψ φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν ζα κηα
κηθξή ελίζρπζε, δε λνκίδσ φηη ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Γήκσλ, αιιά ήδε ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία
έρνπκε εκείο ζε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαη ζε απνρεηεπηηθά δίθηπα, πάξα
πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά αθνινπζνχληαη απφ θάπνηνλ ηερληθφ
ζχκβνπιν ν νπνίνο ηερληθφο ζχκβνπινο απηφο ιχλεη θάπνηα πξνβιήκαηα
ηερλνγλσζίαο θαη βνεζάεη ηελ Τπεξεζία.
Απιψο απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν πάξα πνιχ θεηδσιά, δειαδή λα κελ μεθχγνπκε θαη νπζηαζηηθά νη
ζχκβνπινη απηνί ππνθαζηζηνχλ ηελ Τπεξεζία ζηνλ ηνκέα ηεο επίβιεςεο θαη
ηεο κειέηεο, αιιά πξαγκαηηθά λα ηνλ βνεζάλε ην Γήκν εθεί πνπ πνλάεη.
Γειαδή φπσο είπαηε, κηθξνί Γήκνη πνπ δελ έρνπλ ηερλνγλσζία, κηθξνί Γήκνη
νη νπνίνη δελ έρνπλ θάλεη πάιη έλα ηέηνην αληίζηνηρν έξγν, εθεί λα βνεζήζεη ν
ζχκβνπινο, αιιά Γήκνη κεγάινη δελ είπα φηη δελ πξέπεη λα βνεζεζνχλ,
πξέπεη φκσο λα είλαη πάξα πνιχ πξνζεθηηθή ε βνήζεηα απηή ε ζπγθεθξηκέλε
γηα λα κε ζεσξεζεί φηη ππνθαζίζηαηαη ε Τπεξεζία.
αο ιέσ αθξηβψο φηη απηνί νη Γήκνη πξαγκαηηθά νη κηθξνί ην
ρξεηάδνληαη. Καη πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ δηθιείδεο θαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα
θαη είλαη θαη επηιέμηκε δαπάλε λα βνεζεζνχλ απφ πιεπξάο ηερληθήο.
Να ζπλερίζνπκε κε ηνλ επφκελν πξνζθεθιεκέλν, ηνλ θ. Πεηαιά.
Α. ΠΔΣΑΛΑ: Θα θάλσ κηα ζχληνκε ηνπνζέηεζε, έρσ θάλεη κηα παξνπζηάζε,
δε ζα ηε ρξεηαζηψ, γηα λα θεξδίζνπκε ρξφλν, ζα κείλσ ζε δπν ηξία
πξαγκαηάθηα.
Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ην ηη ζπκβαίλεη
ζήκεξα θαη πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ κπνξψ λα
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ζθεθηψ. Σα θχξηα ηα έβαιε ν θ. Υαξαθίδεο πξνεγνπκέλσο, αλέθεξε γηα ηελ
ΚΤΑ, αλέθεξε ηελ επίζπεπζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απιά εγψ
ζέισ λα ζέζσ δπν ηξία αθφκα ζεκαληηθά ζέκαηα.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηα ζθνππίδηα ζήκεξα
γίλεηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΓΑ, έλα έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο, ζπλνιηθνχ χςνπο 22,3
εθαηνκκπξίσλ επξψ. Τπάξρνπλ θάπνηνη εηδηθνί φξνη νη νπνίνη δελ έρνπλ
εθπιεξσζεί. Ήδε απφ 30/6/2013 έπξεπε λα είλαη ιεηηνπξγήζηκα φια ηα έξγα
θαη έρνπκε γηα ην δπηηθφ ηνκέα, ηελ ΟΔΓΑ, ζην ηΔ πξνζθπγή, ελψ ππάξρνπλ
νη φξνη απφ ην Μάην, ν Γήκνο Νέζηνπ θαη ε νκάδα πνιηηψλ ηνπ Νέζηνπ έρεη
πξνζβάιιεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο κε θίλδπλν ν ΥΤΣ Γπηηθνχ Σνκέα
λα κε γίλεη πνηέ.
Δίλαη θξίζηκν θαη είλαη εηδηθφο φξνο ηνπ Σακείνπ πλνρήο λα
ππάξρνπλ δπν ΥΤΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα, φπσο έρνπκε ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο,
λα έρνπκε θη έλαλ αληίζηνηρν ζην Γπηηθφ Σνκέα. Τπάξρνπλ θάπνηα ΜΑ θαη
θάπνην ΚΓΑΤ, ηα νπνία παξ’ φιν πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ
ζρεδηαζκφ, παξ’ φιν πνπ ππάξρνπλ ζην Σακείν πλνρήο θαη απηά δελ έρνπλ
πινπνηεζεί. Σα ιέσ φια απηά κε ην άγρνο ηνπ φηη θάπνηα ζηηγκή ζε θάπνηνλ
έιεγρν απηά ζα πξέπεη λα δνχκε φηη ππάξρνπλ ή λα βξεζεί ν ηξφπνο γηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ.
Γίλνληαη πξνζπάζεηεο έληνλεο γηα λα βξεζνχλ νη ρψξνη, γηα ην
ΜΑ Νίθεο δειαδή ππάξρεη ρψξνο θαη απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία, γηα ηα ΜΑ
ΚΓΑΤ Καβάιαο έρνπλ αιιάμεη κηα δπν ζέζεηο αιιά θαίλεηαη ν ηειεπηαίνο λα
πξνρσξά απηή ε ζέζε ηνπ θαη πξέπεη λα ην δνχκε λνκίδσ πνιχ δεζηά γηαηί
είλαη θξίκα ηφζα έξγα θαη ηφζεο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, λ’
αλαγθαζηνχκε λα επηζηξέθνπκε ρξήκαηα πίζσ ζην Σακείν πλνρήο πνπ ην
έρεη ρξεκαηνδνηήζεη.
Γε

ζα

πσ

πεξηζζφηεξα,

λνκίδσ

φηη

νη

πεξηζζφηεξνη

πξνεγνπκέλσο έρνπλ πεη θαη γηα ην ΥΤΣ θαη γηα ηνπο ΥΑΓΑ ηνπο αλνηρηνχο,
απιά ιίγν ηα έξγα ηνπ ΟΓΑ πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε φηη ζα
ιεηηνπξγήζνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Αλ θαηάιαβα θαιά ην πξφβιεκα είλαη θαζαξά
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έηζη δελ είλαη
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Α. ΠΔΣΑΛΑ: Καη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. ηντιφπνπινο έρεη ην ιφγν.
Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηα 6 έξγα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ψζπνπ λα
γίλνπλ νη δπν κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε ηη θάζε βξηζθφκαζηε;
Α. ΠΔΣΑΛΑ: Έλα είλαη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Ξεθίλεζε ε δηαδηθαζία θαη
έρνπκε 5/12/2013 πνπ ην ππνέξγν 2 πνπ πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ
εμνπιηζκνχ ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, δελ έρεη μεθαζαξίζεη πνηνη ζα
δηαγσληζηνχλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ζηα δηθαηνινγεηηθά. Γελ
έρεη θαηαιήμεη ην πξαθηηθφ 1, ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
ζνλ αθνξά ηηο αδεηνδνηήζεηο, γηαηί ην δεχηεξν θνκκάηη, γηα λα
κπεη ν εμνπιηζκφο πξνεπεμεξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε
αδεηνδφηεζε..

ήκεξα

πνπ

κηιάκε

ππάξρεη

αδεηνδφηεζε

γηα

ηελ

Αιεμαλδξνχπνιε, ππάξρεη γηα ηελ Κνκνηελή θαη ππάξρεη γηα ηελ Ξάλζε. Γηα
Γηδπκφηεηρν, γηα Καβάια θαη γηα Γξάκα δελ ππάξρεη αδεηνδφηεζε. Δίλαη δηηηφ
ην πξφβιεκα.
Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα πξνρσξήζεη θαηά ηήλ άπνςή κνπ ε κεηαβαηηθή
πεξίνδνο, γηα ηα 3 πνπ έρνπλ κεγάιν πξφβιεκα, δειαδή Γξάκα θαη
Γηδπκφηεηρν πνπ ζα πηάζνπλ πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη θακία
ππνδνκή, βιέπσ φηη είκαζηε πνιχ πίζσ.
Α. ΠΔΣΑΛΑ: Ναη, αιιά ζηε Γξάκα ελάκηζε ρξφλν είλαη ζην ΤΠΔΚΑ ε
κειέηε, ελάκηζε ρξφλν ηψξα.
Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Βιέπσ φηη δελ πξνρσξάεη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο. Καη
ζα παξακείλνπκε ζηηο ρσκαηεξέο, απηφ είλαη ην πξφβιεκα. Γειαδή λα ην
δνχκε σκά, φπσο είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Δλλνείηαη φηη θαηαγξάθεηαη ην αίηεκα θαη
ζα δνχκε θαη απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ αλ θάπνπ θαζπζηεξεί θάπνηα
δηαδηθαζία λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα ηελ επηζπεχζνπκε.
Να ζπλερίζνπκε κε ηνλ θχξην Μπηηιελφ απφ ηε ΓΔΤΑ
Αιεμαλδξνχπνιεο.
Δ. ΜΤΣΗΛΖΝΟ: Καιεζπέξα. Να ζαο θαισζνξίζσ θη εγψ ζηελ φκνξθε
Αιεμαλδξνχπνιε κε ηε ζεηξά κνπ θαη ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο, δε ζα
ζαο θνπξάζσ νχηε κε λνχκεξα, ζα πσ κφλν κεξηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ
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πνιχ κηθξή εκπεηξία πνπ έρσ σο Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη αζρνινχκελνο κε
ηε ΓΔΤΑ.
Απηή ηε ζηηγκή νη λέεο ηερλνινγίεο, εηδηθά γηα ηνπο βηνινγηθνχο,
έρνπλ λα θάλνπλ βαζηθά θαη πξέπεη εθεί λα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο, κε
ηελ πνηφηεηα ηνπ εμεξρνκέλνπ ιχκκαηνο. Πξέπεη λα ιχκα λα είλαη πνηνηηθά
άξηζην θαη κάιηζηα ζε πεξηνρέο φπσο είκαζηε εκείο πνπ κε ηνλ ππάξρνληα
βηνινγηθφ πέθηεη ζηε ζάιαζζα, λα κπνξνχκε λα δηαηεξνχκε ην πεξηβάιινλ
έηζη φπσο πξέπεη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ
καο βάδνπλ ηα Τπνπξγεία.
Δδψ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ην έρνπκε πεηχρεη. Ζ θαζαξή
ζάιαζζα, νη επηρεηξεκαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη κε ηελ
αιηεία, αιιά θαη νη πνιίηεο πνπ θαηαθιχδνπλ ην θαινθαίξη ηηο ζάιαζζεο, είλαη
κηα ηξαληαρηή απφδεημε φηη πξαγκαηηθά ν βηνινγηθφο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο
δνπιεχεη. Γπζηπρψο φκσο δε θηάλεη απηφ. Γηαηί ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε
ζσζηή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ είλαη πάξα πνιιά θαη πξέπεη λα η’
αμηνπνηήζνπκε γηαηί απηφ ζέιεη ε ζχγρξνλε επνρή καο.
Πνηα είλαη απηά: Πξψηα απ’ φια είλαη ε πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο. Μεηά πξέπεη λα δνχκε ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. Πξέπεη λ’ αμηνπνηήζνπκε ζην Γ’ βαζκφ ην λεξφ
γηα λα κπνξέζνπκε λα ην δηαζέζνπκε γηα άξδεπζε ζηε γεσξγία θαη ζε ρψξνπ
πξαζίλνπ θαη ζπλεπψο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εμνηθνλνκήζνπκε πφζηκν λεξφ
πνπ απ’ φ,ηη πξνβιέπεηαη ζε ιίγν θαηξφ ζα πεη ν θφζκνο ην λεξφ λεξάθη.
Ζ αμηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ιάζπεο σο εδαθνβειηησηηθφ
πξντφλ ζηε γεσξγία: Δδψ ζα ζηακαηήζσ γηα ιίγν πξαγκαηηθά γηαηί κε
έθπιεμε –είκαη άλζξσπνο ηεο αγνξάο- δηαπίζησζα φηη ελψ παξάγεηαη έλα
πξντφλ απφ κηα επεμεξγαζία λνκηθά δελ θαιχπηεηαη πνχ ζα πάκε λα ηελ
ελαπνζέζνπκε. πνπ θαη αλ ηελ πάκε ηε ιπκαηνιάζπε, είκαζηε παξάλνκνη.
Γηάθνξνη Οξγαληζκνί καο θπλεγάλε, δελ είλαη εδψ, δελ πξέπεη
λα ην πάκε εθεί, δελ έρνπκε πνχ λα πάκε ηε ιπκαηνιάζπε. Γειαδή έλα
πξφβιεκα ζε βηνινγηθνχο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη 25 ρξφληα δελ
θαηάθεξε ην θξάηνο λα ην ιχζεη. Καη ιέκε, ηφηε εκείο πνπ κπήθακε θαη είκαζηε
θαηλνχξγηνη ζα ην ιχζνπκε ζε δπν ρξφληα; κσο θάηη πξέπεη λα γίλεη, ε
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ιπκαηνιάζπε ζήκεξα απνηειεί πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη ζ’ αλαθεξζψ
ιίγν αξγφηεξα ζ’ απηφ.
Καη ζα θαηαιήμσ ζην πέκπην, πνπ είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ
βηναεξίνπ σο αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ
απφ ηνπο βηνινγηθνχο.
ια απηά πνπ έρσ πξναλαθέξεη είλαη απηά ηα νπνία ζπλζέηνπλ
έλα

ζχγρξνλν

βηνινγηθφ

θαη

πξέπεη

ζηγά-ζηγά

νη

ππάξρνληεο

λα

κεηαβάιινληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο βηνινγηθνχο θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ λα
γίλνληαη κε ηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο.
πσο ζαο είπα ζα είκαη ζχληνκνο, δε ζα πσ ζην ηη πξνηάζεηο
έρνπκε θάλεη θαη ηη πεξηκέλνπκε, ζα πσ κφλν ζπγθεληξσηηθά φηη απηή ηε
ζηηγκή

ε

ΓΔΤΑ

ηεο

Αιεμαλδξνχπνιεο

έρεη

έηνηκεο

πξνηάζεηο

θαη

θαηαηηζέκελεο θαη πξνο θαηάζεζε φηαλ αλνίμνπλ θαη ηξέμνπλ κέηξα, πνπ γηα
ηελ χδξεπζε είλαη 21 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ελψ γηα ηελ απνρέηεπζε πεξίπνπ
ζηα 35.
Θα θάλσ άιιε κηα ζηάζε θαη ζα κηιήζσ γηα ηηο πιεκκχξεο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα είλαη έλα ζέκα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη βιέπνπκε θάζε κέξα
ζηηο ηειενξάζεηο δίπια καο, ζηελ πφιε καο, ζην ρσξηφ καο, λα ζξελνχκε
αλζξψπηλα ζχκαηα απφ ηηο πιεκκχξεο, απ’ ην λεξφ. Καη δελ ηνπο ζξελνχκε θ.
Μακαινχγθα ζηα ξέκαηα, ηνπο ζξελνχκε ζην δξφκν.
Πνηνο πιεκκπξίδεη; Ο δξφκνο. Γηαηί πιεκκπξίδεη; Γελ ππάξρνπλ
φκβξηα θ. Μακαινχγθα. ήκεξα νη Γήκνη δε κπνξνχλ λα θάλνπλ δίθηπα
νκβξίσλ. Γηαηί; Γηαηί είλαη νηθνλνκηθά αδχλαηνη. Ίδηνη πφξνη δελ ππάξρνπλ. Με
ηνλ θαιιηθξαηηθφ Γήκν ηψξα έρνπκε θνξησζεί πάξα πνιιά έμνδα, είλαη
αδχλαην λα πιεξψζνπκε νχηε ηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ, φκσο θάηη
πξέπεη λα γίλεη.
Παξαηεξνχκε ζπρλά θαηλφκελα, εδψ ηψξα ηα ηξία ηειεπηαία
ρξφληα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε νη βξνρέο είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο έληαζεο,
έρνπκε ζξελήζεη θη εκείο εδψ έλα ζχκα θαη βιέπσ φηη, πάιη ζα ην πσ απφ ηε
κηθξή εκπεηξία πνπ έρσ, φηη αλ ην λεξφ δελ ην θφςνπκε ζε πνιιά ζεκεία,
είλαη ζίγνπξν φηη ζα καο θέξεη θαηαζηξνθέο. Γε κπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε
φκβξηα. ιεο νη πφιεηο έρνπλ κεγαιψζεη.

106

ΖΜΔΡΗΓΑ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ - 5/12/2013

Τπάξρεη έλα ζηαζεξφ δίθηπν νκβξίσλ εληφο ηεο πφιεο, εληφο
ηνπ ηζηνχ ηεο πφιεο, αιιά φιεο νη πφιεηο έρνπλ κεγαιψζεη πάξα πνιχ,
έπηαζαλ παξπθέο, έπηαζαλ ξέκαηα, πείηε ηα φπσο ζέιεηε. Πξέπεη λα γίλεη
ππνδνκή, πξέπεη λα καο βξείηε ηνλ ηξφπν λα βαθηίζνπκε θάπνηα
πξνγξάκκαηα φκβξησλ πδάησλ, λα ηα βαθηίζνπκε αληηπιεκκπξηθά, δελ μέξσ,
εζείο ζα καο βξείηε ηε ιχζε αιιά πξέπεη λα ηα θάλνπλ νη Γήκνη γηαηί
πξαγκαηηθά ζα ζξελνχκε θάζε ρξφλν ζχκαηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, πνιχ ελδηαθέξνπζα ε παξέκβαζή ζαο.
Οπζηαζηηθά ηα πξψηα ηα νπνία πεξηγξάςαηε απφ ηελ αξρή πνπ πεξηγξάςαηε
γηα ηελ ηξηηνβάζκηα κέρξη ην βηναέξην είλαη νπζηαζηηθά ε νξηδφληηα θαη ε θάζεηε
δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ. Απηφ ην νπνίν ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ην έρεη
θάζε επλνκνχκελε ρψξα, απηφ πξέπεη λα δεηάεη θαη απηφ πξέπεη λα πεηχρεη.
ίγνπξα ην ζέκα ησλ βηνινγηθψλ αληηκεησπίδεηαη φπσο είπε
πξηλ θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ, κε κηα παξέκβαζε ζηνπο ππφινηπνπο
νηθηζκνχο Γ’ πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη νπζηαζηηθά ζα πινπνηεζνχλ ζηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ήδε αληηκεησπίδεηαη, πνπ είπαηε πνχ ζα
πάεη ε ιάζπε, ε ιάζπε αλ κείλεη αλεπεμέξγαζηε πξνθαλψο ζα πάεη ζ’ έλαλ
ΥΤΣΑ πνπ δε κπνξεί θαη λα ηελ πάξεη.
Άξα ινηπφλ είλαη ππνρξεσηηθή ε επεμεξγαζία. Γη’ απηφ
μεθηλήζακε φιε απηή ηε δηαδηθαζία κε ηελ πξφζθιεζε ηε ζπγθεθξηκέλε θαη ε
πξφζθιεζε ε ζπγθεθξηκέλε, ε ίδηα ιέεη ξεηά θαη δεηά, ην μέξεηε, ζηνηρεία ην
πνχ ζα πάεη ε ιάζπε θαη πνχ ζα ηελ αμηνπνηήζεηε. Γειαδή απφ κφλε ηεο ε
πξφζθιεζε απηή ζαο ππνρξεψλεη λα δψζεηε ιχζε γηα ηε ιάζπε.
Καζπζηέξεζε, λαη, είρακε θάπνηα πξνβιήκαηα, ιχζεθαλ, πηζηεχσ φηη κέρξη
ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπλ εληαρζε θαη ηα έξγα θαη ζα έρεη ιπζεί απηφ ην
πξφβιεκα γη’ απηέο ηηο πξνηάζεηο.
Απφ θεη θαη πέξα, ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απφ ηε
ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε 1/1/2014, κπνξεί λα θαηαηεζνχλ θη άιιεο πξνηάζεηο γηα
λα ιπζεί ην πξφβιεκα ζπλνιηθφηεξα. Σν ζέκα ηνπ βηναεξίνπ είλαη έλα ζέκα
ελεξγεηαθφ, είλαη ζέκα πάξα πνιχ ηδηαίηεξν, είλαη ζίγνπξα πάξα πνιχ
αλαπηπμηαθφ θαη ζίγνπξα νηθνλνκηθά πξνζνδνθφξν κε ηελ έλλνηα ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, έρεη θάπνηα ζέκαηα ην βηναέξην πψο κπνξεί λα ην
αμηνπνηήζεη έλαο δεκφζηνο θνξέαο θαη πψο ζα κπνξεί λα ην αμηνπνηήζεη γηαηί
νπζηαζηηθά απηφ παξάγεη έζνδα θη έρεη κηα άιιε δηάζηαζε, αιιά θαη απηφ
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βέβαηα είλαη κέζα ζην πιαίζην θαη ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πψο
κπνξνχκε λα ην αμηνπνηήζνπκε νξηδφληηα.
Σψξα γηα ην ζέκα ησλ πιεκκπξψλ θαη ηα φκβξηα, κέρξη ζηηγκήο
ην πξφγξακκά καο απ’ φ,ηη είπαηε θη εζείο, είρακε θάλεη θαη κηα ζπδήηεζε έμσ,
δε κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη φκβξηα, είλαη κε επηιέμηκε δαπάλε. Αλ κέζα ζε
κηα ζπλνιηθφηεξε δηαρείξηζε θαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο ζα
κπνξνχζε λα είλαη θη έλα ηέηνην κηθξφ θνκκάηη γηα λα κπνξέζεη λα ην
αληηκεησπίζεη θαη δελ μέξσ, ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή κπνξεί λα είλαη θαη
επηιέμηκε δαπάλε.
Απηφ, φηαλ ζα εμεηδηθεπζεί ε φιε δηαδηθαζία θαη φηαλ ζα
εμεηδηθεπζεί ην πξφγξακκα, ζα δνχκε γηαηί κπνξεί λα είλαη θαη κηα επηιέμηκε
δαπάλε. Γηαηί κπνξεί λα κπαίλνπλ νινθιεξσκέλεο δξάζεηο νη νπνίεο λα
πεξηιακβάλνπλ ηα πάληα γηα λα κπνξέζεη λα απνθαηαζηαζεί κηα πεξηνρή θαη
λα κελ έρεη πξφβιεκα πιεκκπξψλ.
Δπφκελνο νκηιεηήο είλαη ν θ. Κνπδνπκάθεο.
Π. ΚΟΤΓΟΤΜΑΚΖ: Δίκαη απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλανηιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
Ννκίδσ φηη ε ζπλέξγεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα είλαη απηφ
πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
πλέξγεηα ινηπφλ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα γηα ηηο δξάζεηο κεηαμχ ησλ
ηνκεαθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Σν δηθφ καο ην πξφγξακκα είρε κηα εγθεθξηκέλε δεκφζηα
δαπάλε 485 εθαηνκκχξηα. Έρνπκε εληάμεη 681 εθαηνκκχξηα, νη ζπκβάζεηο καο
είλαη ζηα 500 θαη νη πιεξσκέο ζηα 268 κε 150% νη ζπκβάζεηο θαη 56% ε
απνξξφθεζε.
Δηδηθά ζε δξάζεηο πεξηβάιινληνο έρνπλ απηή ηε ζηηγκή εληαρζεί
έξγα 133 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη αλ ηα ζπλδπάζνπκε θαη κε ηα 252 πνπ
πινπνηνχληαη θαη έρνπλ εληαρζεί απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ κηιάκε γηα έλα ζχλνιν
δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο πεξίπνπ ζηα 385 εθαηνκκχξηα, έλα
πάξα πνιχ κεγάιν πνζφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην δνχκε θαη ζε ζρέζε κε ηελ
ηεξάξρεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ πφξσλ θαη γηα ηε λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
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Θα πσ θάπνηα εκβιεκαηηθά έξγα πνπ θάλνπκε πξνζπαζψληαο
λα δψζσ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε λέα
πξνγξακκαηηθή

πεξίνδν.

Αμηνπνηνχκε

θαη

πξνζπαζνχκε

λα

ρξεκαηνδνηήζνπκε δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη έλα απφ ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Σν γεσζεξκηθφ πεδίν ηνπ Δξαηηλνχ ήηαλ ην κφλν βεβαησκέλν
θαη αδεηνδνηεκέλν πξηλ δπν ρξφληα. Δπηπρψο απηή ηε ζηηγκή θαη κε ηε
ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ γίλνληαη έξεπλεο θαη δξάζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε
θαη ηε βεβαίσζε θη άιισλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Σν έξγν
απηφ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 8,6 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζην Δξαηηλφ
ηαιαηπσξήζεθε πάλσ απφ έλα ρξφλν ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ψζηε λα
καο πνπλ κεηά απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ φηη ηα 1.000 ζηξέκκαηα ζηνλ θάκπν
ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ δε λνζεχνπλ ηνλ επξσπατθφ αληαγσληζκφ θαη γηα λα καο
πνπλ ηειηθά φηη είλαη πεξίπνπ ζην 100% ε ρξεκαηνδφηεζε, 97,8% λνκίδσ
είλαη ε θνηλνηηθή ζπλδξνκή.
Σέηνηεο ινηπφλ δξάζεηο γηα ην Αξίζηελν πνπ έρνπκε απφ ην
Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο, έλα λέν αδεηνδνηεκέλν θαη βεβαησκέλν γεσζεξκηθφ
πεδίν, ζα είλαη κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν. Δδψ βιέπνπκε ην ζχλνιν ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ζηελ
Πεξηθέξεηα, έλα ελδνγελέο δπλακηθφ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη αλαλεψζηκε
πεγή ε νπνία απνηειεί, μαλαιέσ, ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζηφρν γηα ηελ
Πεξηθέξεηά καο.
Υξεκαηνδνηνχκε δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη
βηνκεραληθψλ απνβιήησλ νπζηαζηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ο ΥΤΣΑ Κνκνηελήο ηαιαηπσξήζεθε
ζε εζληθφ επίπεδν, πάλσ απφ 2,5 ρξφληα κέρξη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε, ηΔ,
Διεγθηηθά ζπλέδξηα, ν έλαο αλαηξνχζε ηνλ άιινλ κε ηηο απνθάζεηο, ηειηθά
μεθίλεζε.
Κη εδψ ζα ήζεια κηα παξέλζεζε, επεηδή πνιιέο θνξέο
πξνζπαζνχκε λ’ απινπνηήζνκε ηα πξάγκαηα, θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ε
πξφζθαηε αμηνιφγεζε ηνπ ΔΠΑ απφ ηνλ αλεμάξηεην ζχκβνπιν on going
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο έδεημε φηη ν
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κέζνο ρξφλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο έξγνπ είλαη πεξίπνπ 33 εκέξεο, ελψ ν
ρξφλνο γηα ηε ζπκβαζηνπνίεζε είλαη ζηηο 240 εκέξεο.
Γειαδή ην πξφβιεκα θαηά ηελ άπνςή καο είλαη ην ζεζκηθφ
πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη ιηγφηεξν ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ. Αλαθέξζεθε ην πξσί γηα ηελ πξνκήζεηα
ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηα δπν ππνέξγα. Σν πξψην αθνξά η’
απνξξηκκαηνθφξα θαη ηνπο θάδνπο, απηφ πάεη θαιά, ην δεχηεξν ππνέξγν κε
ηνλ εμνπιηζκφ ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ έρεη πξάγκαηη πξνβιήκαηα ζην ηΔ
θαη κε ελζηάζεηο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
ην πφζηκν λεξφ: Δδψ έρνπκε 79,5 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ
εληάμεηο. Δδψ έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη φζα ιεθηά θαη λα είρακε ζ’ απηφ ην
κέηξν ζα είρακε πάληα αλάγθεο. Υξεηάδεηαη λνκίδσ απ’ φινπο κηα ηεξάξρεζε
θαη κηα ζηνρεπκέλε παξέκβαζε ζε δξάζεηο δηαρείξηζεο θαη πφζηκνπ λεξνχ.
Κάλνπκε 67 έξγα χδξεπζεο, 1.200 ρηιηφκεηξα λένπ αλαβαζκηζκέλνπ δηθηχνπ
θαη πάλσ απφ 200.000 θάηνηθνη ηεο Πεξηθέξεηαο εμππεξεηνχληαη απφ
αλαβαζκηζκέλα δίθηπα χδξεπζεο.
Δπεηδή

αλαθέξζεθα

ζε

έξγα

πνπ

έρνπλ

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά, ζ’ αλαθέξσ ζ’ έλα απφ απηά, ην νπνίν βέβαηα έγηλε ρσξίο ηε
ζπλδξνκή καο, δειαδή ε ΓΔΤΑ Αιεμαλδξνχπνιεο πινπνίεζε ην έξγν
«Έιεγρνο πδάηηλσλ πφξσλ» ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, έξγν
αξρηθά εληαγκέλν ζηνλ ΔΟΥ, νπζηαζηηθά ε ΓΔΤΑ ην πινπνίεζε κφλε ηεο κε
φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ κε ηνλ ΔΟΥ, απεληάζζεηαη, δελ πξνρσξάεη
κε ηηο ελζηάζεηο θαη απηφ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, είλαη έλα έξγν φκσο ην
νπνίν εληάζζεηαη θαη ζηε ινγηθή ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
πλδπάδεη δξάζεηο έξεπλαο, θαηλνηνκίαο, είλαη ζε κηα δχζβαηε
πεξηνρή ζην θξάγκα πάλσ ζηελ Αηζχκε, έλα έξγν ηνπ Σακείνπ πλνρήο απφ
ην Γ’ ΚΠ θαη ηψξα εληάρζεθαλ κ’ απηφ ην έξγν ζηαζκνί απηφκαηνη κέηξεζεο
θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ννκίδσ φηη ηέηνηα έξγα
δίλνπλ ηε δηάζηαζε ησλ έξγσλ πνπ ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα
κπνπλ σο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Δπίζεο δξάζεηο πνπ κε κηθξφ θφζηνο ζπκβάιινπλ ζε
εμππεξέηεζε κεγάινπ πιεζπζκνχ, εγθαηαζηάζεηο απνκάθξπλζεο καγγαλίνπ
θαη ζηδήξνπ απφ ηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδνο. πκπιεξσκαηηθά θηλεζήθακε
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ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πδάησλ γηαηί νη παξεκβάζεηο ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ήηαλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, 180 ρηιηφκεηξα λένπ δηθηχνπ
απνρέηεπζεο θαη 40.000 ν επηπξφζζεηνο πιεζπζκφο.
Δδψ ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα δνχκε ην θφζηνο απηψλ ησλ
έξγσλ κε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ πξφηππσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
εληαίσλ ηηκηνινγίσλ. Θα πξέπεη λα εμνξζνινγίζνπκε ην θφζηνο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ κειεηψλ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ.
η’ αληηπιεκκπξηθά έξγα ζθφπηκα πεξηκέλακε ηα δηαρεηξηζηηθά
ζρέδηα, γη’ απηφ θαη δελ είρακε ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο. Αθήζακε ηνλ Έβξν
εθηφο απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ πεξηκέλνληαο θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα
ηηο πιεκκχξεο θαη εθηηκνχκε φηη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ην θνκκάηη
ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αμηνινγψληαο θαη ηεξαξρψληαο θαη ην ζέκα ησλ
νκβξίσλ φπνπ πνιχ ζσζηά αλαθέξζεθε φηη είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα πνπ καο έρεη ηεζεί, ζα πξέπεη λ’ απνηειέζεη θη απηφ κηα απφ ηηο
πξνηεξαηφηεηέο καο.
Δπίζεο θαη έξγα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πινπνηήζακε
ζηνρεπκέλα

ζε

ρσξηθέο

πεξηνρέο,

αλαθέξζεθε

ήδε

γηα

ηελ

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο. Έρνπκε
κηα νξνζεηξά, έλαλ νξεηλφ φγθν πνπ θαιχπηεη πάλσ απφ ην 40% ηεο έθηαζεο
ηεο Πεξηθέξεηαο, πήγακε ινηπφλ ζηελ νξνζεηξά Ρνδφπεο κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή θαη πινπνηήζακε δξάζεηο ζηηο νξεηλέο
πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, ελλνψ πδξεχζεηο, απνρεηεχζεηο θαη βηνινγηθνχο.
ηελ θξίζηκε πεξηνρή ηεο παξάθηηαο δψλεο φπνπ θη απηή είλαη
κηα πνιχ επαίζζεηε πεξηβαιινληηθή πεξηνρή, θη εθεί πινπνηήζακε δξάζεηο
πεξηβάιινληνο κε ζεκαληηθέο φκσο θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ
αδεηνδφηεζε θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. ηνρεπκέλεο πεξηνρέο
πεξηβάιινληνο φπνπ εδψ ζπλδπάζακε ζε έξγα θαη ηα φκβξηα θαη ηελ χδξεπζε
θαη ηελ απνρέηεπζε ζε πεξηνρέο φπνπ θαηνηθνχλ ηδηαίηεξεο πιεζπζκηαθέο
νκάδεο φπσο είλαη νη Ρνκά –εδψ βιέπνπκε ηηο 20 πεξηνρέο ζηελ Πεξηθέξεηα,
επηθεληξψλεηαη κηα πεξηνρή ζην Βφξεην Έβξν, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηελ
Κνκνηελή θαη ζηα λφηηα ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ.
Πξνζπαζνχκε κε δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο λ’
αλαδείμνπκε θαη ην ηνπξηζηηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο. Δδψ βιέπεηε ζην
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αξηζηεξφ κέξνο έλα πδξνζεξαπεπηήξην ζηε Νίθε πνπ αμηνπνηεί ηακαηηθέο
πεγέο πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή δίπια ζην πδξνζεξαπεπηήξην. Αξηζηεξά είλαη
φπσο είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ θαη δεμηά φπσο
επειπηζηνχκε λα γίλεη κ’ έλα έξγν πνπ ζπκβαζηνπνηήζεθε πξνρζέο γηα λα
δείμνπκε ην πψο κπνξνχκε κε πεξηβαιινληηθά έξγα λα ζπκβάιινπκε θαη ζηελ
αλάπηπμε παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία θάπνησλ πφξσλ.
πσο είπακε, ζηνρεχνπκε ζηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. Δδψ πάιη απφ ην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο,
πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχλ εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπνπ εζηίεο κφιπλζεο
θαη ξχπαλζεο πξνζπαζνχκε λα ηηο αλαδείμνπκε δηεπζεηψληαο ρείκαξξνπο θαη
πεξηνρέο έληνλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο θαη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ
Γξνζεξνχ ζηελ Ξάλζε, πνπ είλαη κηα πεξηνρή φπνπ θαηνηθνχλ Ρνκά.
Σν ρσξνηαμηθφ είλαη έλα πάξα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, λνκίδσ
φηη φινη καο πξέπεη λα ην αμηνπνηήζνπκε ζην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Δίρακε ηελ ηχρε λα έρνπκε έλα πάξα πνιχ θαιφ
ρσξνηαμηθφ, κηα πνιχ θαιή κειεηεηηθή νκάδα, βάδεη κέζα ηνπία ηδηαίηεξεο
αμίαο φπνπ ζα πξέπεη λα δνχκε πψο απηά θαη κέζα απφ πνηα ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία ζα κπνξέζνπκε λα η’ αμηνπνηήζνπκε.
Δδψ είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε λέα
πεξίνδν, δε ζ’ αλαθεξζψ πνιχ, λνκίδσ φηη κέζα απφ ηα έξγα είδακε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη απηά πνπ ζα ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε γηα
ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Κξαηάσ θαη' αξρήλ απφ ηελ παξέκβαζε
ηνπ ζπλαδέιθνπ φηη ζίγνπξα ην πξφγξακκα ην πεξηθεξεηαθφ κε ην πεξηβάιινλ
είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ. Θα ήζεια λα πσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ
πνπ αλαθέξζεθε, φηη νπζηαζηηθά έλα κεγάιν πιήζνο έξγσλ ηα νπνία ζα
πξνθχςνπλ απφ ηελ άιιε Πξνγξακκαηηθή ζα πξνθχπηνπλ απφ ην
πξφγξακκα κέηξσλ γηα ηηο πιεκκχξεο, απφ ηα ζρέδηα ησλ πιεκκπξψλ θαη
απφ ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα.
ζνλ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα έιεγα φηη είλαη κελ ην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ίζσο ρξεηάδεηαη κηα πεξαηηέξσ απινπνίεζε αιιά
επηκέλσ ζ’ απηφ ην νπνίν είπα ην πξσί, φηη ζα πξέπεη λα δνχκε κε θάπνηνλ
άιινλ ηξφπν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην αιιά λα δνχκε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
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νπνίν γίλνληαη φιεο νη αμηνινγήζεηο θαη ζσζηά αλαθέξζεθε ν ζπλάδειθνο, φρη
νη αμηνινγήζεηο γηα λα εληαρζεί έλα έξγν, αιιά αμηνινγήζεηο κέρξη λα έρνπκε
αλάδνρν.
Δθεί ππάξρεη πξαγκαηηθά θαη ζεσξψ θαη απφ εκπεηξία
πξνζσπηθή θαη απφ ηα δηάθνξα έξγα ηα νπνία βιέπνπκε θαζεκεξηλά
κπξνζηά καο θαη δηαρεηξηδφκαζηε, φηη εθεί είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα ζηε
δηαρείξηζε δεκνζίσλ έξγσλ.
ίγνπξα ην θφζηνο πιένλ μέξνπκε, έρνπκε θάλεη άπεηξνπο
βηνινγηθνχο, έρνπκε θάλεη ρηιηφκεηξα δηθηχσλ, μέξνπκε πφζν θνζηίδνπλ,
μέξνπκε πφζν θνζηίδεη κηα απνθαηάζηαζε ελφο ΥΑΓΑ, μέξνπκε πφζν θνζηίδεη
έλαο ΥΤΣΑ. Γελ πξέπεη λα ζπδεηάκε αλ κπνξνχκε απηή ηε ζηηγκή λα
βγάινπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ επζπγξακκηζκέλν θαη νξζνινγηθφ. Πξνθαλψο
κπνξνχκε. Άξα πξέπεη λα ην θάλνπκε.
Αο πξνρσξήζνπκε ζηνλ επφκελν νκηιεηήο ν νπνίνο είλαη απφ
ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Έβξνπ ν θ. Αλδξέαο Αζαλαζηάδεο.
Α. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ: Καιεζπέξα θη απφ κέλα. Δίκαη ν Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ θαη ζα μεθχγσ απφ ην ζεκεξηλφ
ζέκα ηεο εκεξίδαο ζηελ νπνία έρνπλ θπξηαξρήζεη ΥΑΓΑ θαη βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί θαη ζα πάκε ζ’ έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ αιιά αξθεηά
ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα.
πσο φινη γλσξίδνπκε, ζεκαληηθή έθηαζε ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο ε νπνία πεξίπνπ αλέξρεηαη ζην 26% ηεο ρέξζαο θαη 6% ησλ
ζαιάζζησλ ρσξηθψλ πδάησλ είλαη εληαγκέλε ζην δίθηπν NATURA 2000.
Μηιάκε γηα 419 πεξηνρέο νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.
Με ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαη κε ηνλ 3937, ην πιαίζην
δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ κπνξεί λα είλαη είηε κε θνξείο δηαρείξηζεο
είηε κε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο.
Οη θνξείο δηαρείξηζεο είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ,
επνπηεχνληα απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λ’
αζθνχλ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ζε κηα πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή. ην ζχλνιν
ηεο ρψξαο έρνπκε ζήκεξα 29 Φνξείο Γηαρείξηζεο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ 28.
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ηελ Πεξηθέξεηα ηε δηθή καο κηιάκε γηα 4 Φνξείο Γηαρείξηζεο,
Γέιηα Έβξνπ, Γάζνο Γαδηάο, Λεπθίκε νπθιίνπ, Γέιηα Νέζηνπ, Βηζησλίδα,
Πφξην Λάγνο θαη Οξνζεηξά Ρνδφπεο. Μηιάκε γηα ζεκαληηθέο πεξηνρέο.
Έρνπκε ζπλνιηθά 34 πεξηνρέο NATURA, αιιά δηαρεηξίδνληαη νη Φνξείο
Γηαρείξηζεο πεξίπνπ ην 30%, 10-12 πεξηνρέο πεξίπνπ. Κη απηφ αληηζηνηρεί
θαη’ αλαινγία θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο.
Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ NATURA δειαδή ην 30%
πεξίπνπ είλαη ππφ ηελ επνπηεία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ελψ ην ππφινηπν
70% δελ αζθεί θάπνηα δηνίθεζε ή δηαρείξηζε ή λα έρεη αλαηεζεί κε
δηαρεηξηζηηθέο ζπκβάζεηο ζε θάπνηα άιιε δεκφζηα Αξρή. Γειαδή βιέπνπκε
φηη ε δπλαηφηεηα ηελ νπνία έρεη πξνλνήζεη ν λνκνζέηεο λα ππάξρεη, δελ έρεη
αζθεζεί.
Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα ην κφλν ζρήκα πνπ έρεη εθαξκνζηεί
είλαη νη Φνξείο Γηαρείξηζεο νη νπνίνη λαη κελ έρνπλ έλα ζεκαληηθφ θαη
νπζηαζηηθφ έξγν αιιά δελ έρνπλ εθηειεζηηθή εμνπζία. Απηή ε εθηειεζηηθή
εμνπζία αθήλεηαη ζηηο ππφινηπεο Γεκφζηεο Αξρέο κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπο
νπνίνπο έρνπλ λα ηελ αζθήζνπλ.
ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη Φνξείο Γηαρείξηζεο
ρξεκαηνδνηνχληαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζρεδφλ εθηφο απφ θάπνηεο πνιχ
ιίγεο εμαηξέζεηο, απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ή ηξεηο θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ηα ΠΔΠ.
Δίλαη

εμαζθαιηζκέλνη

κέρξη

ην

2015,

ρξεκαηνδνηείηαη

απνθιεηζηηθά απφ επξσπατθνχο ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο πφξνπο, αιιά είλαη
κηα δηαδηθαζία φπσο μέξεηε πνιχ θαιά θη εζείο, κηα πνπ ζπλεξγαδφκαζηε θαη
ζηελά, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη αξθεηά πνιχπινθε, ρξνλνβφξα θαη
γξαθεηνθξαηηθά αξθεηά νγθψδεο ηφζν γηα καο, γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο
φζν θαη γηα ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή κε φ,ηη πξνβιήκαηα ζπλεπάγεηαη ζε
θαζπζηεξήζεηο έληαμεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ.
Πεξλψληαο

ηψξα

ζην

δηάζηεκα

κέρξη

ηελ

επφκελε

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν –θαη λνκίδσ φηη εθθξάδσ θαη ηνπο ππφινηπνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο κηα πνπ απηφ καο έρεη απαζρνιήζεη αξθεηέο θνξέο ζην
πληνληζηηθφ ησλ Πξνέδξσλ πνπ έρνπκε, ζα ζέιακε λα ζέζνπκε νξηζκέλα
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δεηήκαηα ηα νπνία καο έρνπλ απαζρνιήζεη θαη ηα έρνπκε εθζέζεη θαη ζηελ
πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ.
Πξψηα απ’ φια πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ηφζν
νηθνλνκηθά φζν θαη ζεζκηθά νη Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη ζην κεζνδηάζηεκα φζν
θαη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ννκίδνπκε φηη κεηά απφ 10 ρξφληα
ιεηηνπξγίαο είλαη ψξηκε ζηηγκή λα θαζίζεη θάησ ε πνιηηεία θαη λα δεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαζψο λνκίδνπκε φηη έρεη θηάζεη ε
ζηηγκή λα εληζρπζεί θπξίσο ην θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο.
Πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα νξηνζέηεζεο
ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ γίλεη κε
ΚΤΑ, έρνπκε ηα γλσζηά πξνβιήκαηα ησλ ΚΤΑ νξηνζέηεζεο, ηα νπνία έρνπλ
πέζεη ζην ηΔ θαη πξέπεη λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα ηα πξνσζήζνπκε ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
Πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαη λα εγθξηζνχλ -θη εδψ ππάξρεη
πξφβιεκα θαη απφ κηα κεξίδα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο- ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο
νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πάκε κε κηα ζπγθεθξηκέλε σξηκφηεηα ζηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε ζπγθεθξηκέλα έξγα ηα νπνία ζα μέξνπκε
πνηα ζα είλαη θαη πψο ζα πινπνηεζνχλ.
Σέινο, ε ζπγρψλεπζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ε νπνία έγηλε
αξθεηά βηαζηηθά, πηζηεχνπκε θαη ην έρνπκε εθζέζεη θηφιαο φηη ζα πξέπεη
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ
ηνπ 2015 λα παγψζεη, λα έρνπκε κηα αξθεηά ζεκαληηθή πεξίνδν νχησο ψζηε
λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζπδήηεζε κε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα.
Γελ είκαζηε ελαληίνλ ησλ ζπληαμηνχρσλ, είκαζηε ελαληίνλ ηνπ
βηαζηηθνχ θαη ηνπ άλαξρνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πήγαλ λα δξνκνινγεζνχλ. Οη
ζπγρσλεχζεηο πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ, ν αξηζκφο ησλ 28 Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο ζηελ επηθξάηεηα είλαη ίζσο κεγάινο, ζα πξέπεη λα δνχκε πψο
κπνξνχκε λα ην κεηψζνπκε αιιά κηα βάζε γηα ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα
κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε είλαη ηα θξηηήξηα ηα νπνία έρεη ζέζεη θαη ε
Δπηηξνπή ΦΤΖ 2000 ζην ππφκλεκα πνπ έρεη θάλεη πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ θαη είκαζηε ζηε δηάζεζε, ην έρνπκε πεη θαη ζηνλ Τπνπξγφ, λα
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ζπζηήζεη κηα Οκάδα Δξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα
πξνρσξήζνπκε.
ζνλ αθνξά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πηζηεχνπκε
φηη ζα πξέπεη λ’ αλαιάβεη ε πνιηηεία θεληξηθά λα θαιχςεη έλα κίληκνπκ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη έλαλ ππξήλα βαζηθψλ
δξάζεσλ πξνζηαζίαο. Απηφ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη κέζα φρη απφ
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αιιά κέζα απφ εζληθνχο πφξνπο θαη θπξίσο απφ
ην Πξάζηλν Σακείν.
Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθνλνκεζνχλ ζεκαληηθέο
δπλάκεηο ηφζν απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο φζν θαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
θαη λα κπνξέζνπλ λα επηηειέζνπλ ην ζεκαληηθφ έξγν ην νπνίν θαινχληαη λα
θάλνπλ, δειαδή ηελ νπζηαζηηθή δηαρείξηζε κηαο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο.
ζνλ αθνξά ηψξα ην ΔΠΠΔΡΑΑ ή ηα ΠΔΠ ζην βαζκφ πνπ
αιιεινζπκπιεξψλνληαη, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ ηα έξγα ζε
ηξεηο άμνλεο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε έξγα πξνζηαζίαο ησλ Δζληθψλ
Πάξθσλ, ην δεχηεξν θαη ζεκαληηθφ παξαθνινχζεζε ηφζν βηνηηθψλ φζν θαη
αβηνηηθψλ

παξακέηξσλ

θπξίσο

εηδψλ

πξνηεξαηφηεηαο,

κηα

πνπ

ππνρξεσλφκαζηε λα ππνβάιινπκε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα εθζέζεηο γηα ηελ
πνξεία ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ θαη ζε νπζηαζηηθά έξγα δηαρείξηζεο
ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ.
Σέινο, κηα πξφηαζε φζνλ αθνξά ην ππφινηπν 70% ησλ
πεξηνρψλ NATURA ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά δελ ηηο έρνπκε αγγίμεη αθφκα:
Πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κηα αμηνιφγεζε αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία
πνπ έρνπλ, πεξηνρέο NATURA νη νπνίεο βξίζθνληαη γεηηνληθά κε θάπνηνπο
Φνξείο Γηαρείξηζεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ γηα
δηαρείξηζε ζηνπο ππάξρνληεο Φνξείο Γηαρείξηζεο.
Οη

ππφινηπεο

κπνξνχλ

λ’

αλαηεζνχλ

κε

δηαρεηξηζηηθέο

ζπκβάζεηο ζηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ζηελ Πεξηθέξεηα, ζε άιια
ζρήκαηα, ζε άιιεο Γεκφζηεο Αξρέο ελψ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα επηινγή
ησλ

ζεκαληηθφηεξσλ

απφ

απηψλ

νχησο

ψζηε

λα

κπνξέζνπκε

λα

πξνρσξήζνπκε ζε εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο, λα
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο δηαρεηξηζηνχκε πξηλ λ’ αξρίζεη ε ππνβάζκηζε
απηψλ ησλ πεξηνρψλ.
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Απηά, θαη αο είκαζηε ιίγν αλνηρηνί γηα έλαλ δηάινγν, αλ θαη δελ
έρνπκε κείλεη πνιινί. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. ίγνπξα είλαη κηθξφ θνκκάηη ε βηνπνηθηιφηηεα
ζην πξφγξακκά καο αιιά είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη γηα ην Τπνπξγείν
καο αιιά θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπκε απέλαληη θαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη γεληθά ζπλνιηθά ζην πξφγξακκά καο.
λησο δελ έρνπλ θαλνληζηηθφ ξφιν νη θνξείο θη εθεί πέξα
ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηαηί ε πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο έρεη άκεζε
ζρέζε κε ηελ άκεζε επέκβαζε θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε κε θαλνληζηηθέο
πξάμεηο. Απηφ ην ζέκα πηζηεχνπκε είλαη έλα ζέκα ζπδήηεζεο, ην πψο κπνξεί
λα ιπζεί, βέβαηα απηφ γηα λα ιπζεί ζίγνπξα πξέπεη λ’ αιιάμεη, φπσο ιέηε θη
εζείο θαη ζπκθσλψ, ην ζεζκηθφ πιαίζην.
Πξέπεη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή ε νπνία λα ην πξνζαξκφδεη γηα
λα κπνξέζεη λα έρεη απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο. Γελ μέξσ ηψξα ζηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αθφκε ηη ξφιν κπνξεί λα έρνπλ νη θνξείο θαη κε πνηνλ
ηξφπν ζα ρξεκαηνδνηνχληαη. ίγνπξα ηα κελχκαηα ηα νπνία έρνπκε θαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη φηη δε ζέιεη κε ηίπνηα λ’ αθνχζεη φηη ζα
ρξεκαηνδνηνχληαη νη κηζζνί θαη νη δαπάλεο θαη η’ αλαιψζηκα απφ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο.
Απηφ είλαη δεδνκέλν, απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε ηνπο
θνξείο ζα ηε βγάινπκε πάξα πνιχ νξηαθά γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξάζνπκε
επηιεμηκφηεηα ζε φιεο ηηο δαπάλεο θαη πηζηεχσ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν φπσο ιέηε θη εζείο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θάπνηνο άιινο ηξφπνο
ρξεκαηνδφηεζε,

ζίγνπξα

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

ηνπο

εμφδσλ

εθηφο

ηνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο.
Άπνςε δηθή κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζίγνπξα έλαο
ππξήλαο αηφκσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο
θνξείο ζην δηελεθέο, γηαηί έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη θνξείο είλαη θαη
απηφ πνπ είπαηε κεηαγελέζηεξα, φηη πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ, λα κάζνπλ λα
παξαθνινπζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά κφλνη ηνπο.
Γε κπνξεί λα κάζνπλ λα παξαθνινπζνχλ θάπνηνη νη νπνίνη ζα
θχγνπλ αχξην, ζ’ αιιάμνπλ κε θάπνηνπο άιινπο, απηνί ζα θχγνπλ πάιη θαη ζ’
αιιάμνπλ κε θάπνηνπο άιινπο. Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ππξήλαο πνπ ζα

117

ΖΜΔΡΗΓΑ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ - 5/12/2013

εθπαηδεπζεί, ν νπνίνο ζα θάλεη ηε δνπιεηά θαη ζα ππνζηεξίδεηαη θαηά θαηξνχο
απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, απφ άιινπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη
έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηερλνγλσζία.
Σν ζέκα ηψξα πνπ αλαθέξαηε ην νηθνλνκηθφ, ππήξρε έλα
ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ είρε θαζπζηεξήζεη γεληθά ην πξφβιεκα ησλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε θαη σο πξνο ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή
ηνπο δηαρείξηζε, ηα γλσξίδεηε, λα κελ θνπξάζνπκε ηνλ θφζκν, ηα πξνβιήκαηα
απηά ιχζεθαλ, πηζηεχσ φηη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ αξρέο ηνπ επνκέλνπ,
δειαδή κέρξη θαη κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην δε ζα έρνπκε εθθξεκφηεηα απφ
ΔΠΠΔΡΑΑ, απφ πξνεγθξίζεηο δεκνπξάηεζεο θαη ζπκβάζεηο.
Θα ήζεια λα πσ φηη ζ’ έλα δηάζηεκα ίζσο κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ
2014 ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζπλάληεζε ζπλνιηθά κε ηνπο θνξείο γηα λα
κπνξέζνπκε λα δείμνπκε ζηελ θνηλφηεηα φρη κφλν ιεηηνπξγία, φρη κφλν
δηαρείξηζε, λα δείμνπκε θαη θάπνηα παξαδνηέα.
Να δείμνπκε πξαγκαηηθά ζηνπο θνξείο φηη θάλνπλ έξγν γηαηί θαη
απφ έιεγρν πνπ έρσ θάλεη πξνζσπηθά ν ίδηνο θαη ζπλάδειθνί κνπ, νη θνξείο
θάλνπλ πξαγκαηηθά έξγν θαη ην νπνίν έξγν απηφ δπζηπρψο κε ηα πξνβιήκαηα
ηα νπνία είλαη εμσζηξεθή, πξνβιήκαηα ηα νπνία καο ηαιαλίδνπλ θαζεκεξηλά,
δελ πξνβάιιεηαη απηφ ην έξγν. Σν έξγν απηφ πξέπεη λα πξνβιεζεί θαη γηα λα
θαλεί ε δνπιεηά ησλ θνξέσλ αιιά λα έρνπκε θη εκείο παξαδνηέν γηα ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ζνλ αθνξά ηψξα ην ζέκα ηνπ 70% ηεο NATURA εθεί είλαη
κεγάιν πξφβιεκα, ην δεηάλε θαη νη Κνηλνηηθνί, ζνπ ιέλε θνηηάο θαη έρεηο
θνξείο ζην 30%, ην 70% ηη ην θάλεηο, πψο ην παξαθνινπζείο.. Τπάξρεη κηα
ιχζε, απηφ πνπ είπαηε, λα εληαρζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θάπνηεο πεξηνρέο
θνληά ζηνπο θνξείο αιιά δε λνκίδσ φκσο φηη απηφ κπνξεί λα ιχζεη ην
πξφβιεκα γηαηί ππάξρνπλ κεγάια θελά ηα νπνία δε λνκίδσ φηη κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ νη θνξείο.
Θεσξψ φηη πξέπεη λα γίλεη κηα επηινγή ζε θάζε πεξίπησζε θαη
ζίγνπξα, επεηδή ε δεκηνπξγία λέσλ θνξέσλ απ’ φ,ηη θαηαιαβαίλεηε ζηελ
παξνχζα θάζε είλαη αδχλαηε, ζα πξέπεη ζεζκηθά φιεο απηέο νη αξκνδηφηεηεο
λα πάλε ζε θάπνην φξγαλν είηε απηφ είλαη Πεξηθέξεηα είηε Γηεχζπλζε Γαζψλ.
Γε κπνξψ λα πσ απηή ηε ζηηγκή θάηη, θάπνπ ζ’ έλα ζεζκηθφ φξγαλν ην νπνίν
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ζα κπνξέζεη λ’ αλαιάβεη ην ππφινηπν, απηφ πνπ ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κ’
απηφ πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηνχλ νη θνξείο.
Γε ζα ήζεια λα πσ θάηη άιιν, αλ έρεη θάπνηνο άιινο θάπνην
ζέκα γηα ηνπο θνξείο γηαηί είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, πηζηεχσ φηη ζηελ
επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζίγνπξα ηνπο ζέινπκε ηνπο θνξείο, ζίγνπξα
ζα ρξεκαηνδνηήζνπκε θάπνηεο δξάζεηο ηνπο, απηά πνπ αλαθέξαηε ζε
πξνηεξαηφηεηα φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα λαη,
πξέπεη λα γίλνπλ, ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ζα γίλνπλ γηαηί ηψξα έρνπλ μεθηλήζεη
νπζηαζηηθά θαη φιεο νη ζπκβάζεηο ησλ νηθνηφπσλ, είηε απηέο γίλνληαη απ’ ηνπο
θνξείο είηε γίλνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, απφ ην ηνκεαθφ πξφγξακκα.
Απηέο νη ζπκβάζεηο, ην γλσξίδεηε θαιχηεξα, ζα δψζνπλ ηα
ζηνηρεία απφ ηελ παξαθνινχζεζε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ θαη νη
επηθαηξνπνηήζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ κεηά λα γίλνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα
ηα νπνία κέρξη ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ην 2015, θαλνληθά κε
ηα ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρνπκε θαη κε απηέο ηηο ζπκβάζεηο, πηζηεχσ φηη ζα
κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ.
ΤΝΔΓΡΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Απηφ

πνπ

ιέηε,

ζε

ζρέζε

κ’

απηφ

πνπ

είπα

είλαη

ζπκπιεξσκαηηθφ, δειαδή ππάξρνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά ηα νπνία αθνξνχλ ηελ
πεξηνρή ηνπ θνξέα ε νπνία είλαη ην δηαρεηξηζηηθφ πνπ ζα θάλεη ν θνξέαο, αιιά
ππάξρνπλ θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ εθηφο ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ ησλ θνξέσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα επηθαηξνπνίεζε
θαη κηα θαηαγξαθή φισλ ησλ ήδε εθπνλεκέλσλ κε ΔΠΜ, λα γίλεη κηα
επηθαηξνπνίεζε θαη κηα πηζαλφλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο λέεο, νη νπνίεο φιεο
απηέο καδί κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ νηθνηφπσλ ζπλνιηθά ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ
ρψξν ζα καο δψζνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα.
Να πξνρσξήζνπκε ζηνλ θ. Κακπά απφ ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
Η. ΚΑΜΠΑ: Καιεζπέξα θη απφ κέλα. Γηα λα επαλέιζνπκε ζηε ζπδήηεζε πεξί
ησλ πδάησλ θαη λα ζπλερίζνπκε πεξί δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, εκείο έρνπκε ηε
ραξά αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηε κεγάιε πξφθιεζε λα έρνπκε δηαρεηξηζηηθά
ζρέδηα γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 12 Θξάθεο θαη ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 11
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Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ηα νπνία απφ ηηο 13 επηεκβξίνπ ηξέρνληνο έηνπο
απνηεινχλ λφκν ηνπ θξάηνπο.
Δκάο καο παξαδφζεθαλ ζε ςεθηαθή κφλν κνξθή απφ ηνπο
αλαδφρνπο πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο, ηα επεμεξγαδφκαζηε θαη πξνβιέπνληαη
δηάθνξεο δξάζεηο. πσο είπε θαη ε θα Νίθα ζηελ πξσηλή παξνπζίαζή ηεο εθ
κέξνπο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, πξνβιέπνληαη θάπνηα κέηξα ηα
νπνία αμηνινγνχληαη βάζεη ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζε βξαρππξφζεζκα,
κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα θαη ηαπηφρξνλα ρσξίδνληαη ζε δπν
κεγάιεο θαηεγνξίεο βαζηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ.
Οπφηε απηφ πνπ ζα πσ δελ είλαη πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο
Τδάησλ πνπ έρνπκε θάλεη εκείο, είλαη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ
ΦΔΚ. Δθ' φζνλ έρνπκε θάλεη κηα πξφρεηξε αμηνιφγεζε, έρνπκε ζθνπφ κέζα
ζηηο επφκελεο εκέξεο λα ελεκεξψζνπκε δηαθφξνπο θνξείο.
πσο

είπε

θαη

ν

θ.

Γήκαξρνο,

ν

πξψηνο

νκηιεηήο,

πξνβιέπνληαη δξάζεηο αληηθαηάζηαζεο δηθηχσλ χδξεπζεο, πξνβιέπνληαη
ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα πεξηνρέο πνπ πδξνδνηνχληαη απφ επηθαλεηαθνχο
ηακηεπηήξεο φπσο είλαη ε Αιεμαλδξνχπνιε απφ ηελ Αηζχκε ή ε Κνκνηελή
απφ ηα χκβνια.
Πξνβιέπνληαη δξάζεηο εηδηθά γηα ηηο ΓΔΤΑ, ζρέδηα αζθάιεηαο
γηα ηα χδαηα, δπζηπρψο έρνπκε ην πξφβιεκα θη απηφ ην αλαθέξσ, φια ηα
ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 2012 θαη ηνπ 2011 λα ραξαθηεξίδνληαη σο
ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφζηκν λεξφ νπφηε ππάξρεη θνβεξφ
πξφβιεκα κε ηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ, γη’ απηφ έξρεηαη
ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε δηάζεζε ησλ
επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ. Γπζηπρψο δε κπνξεί λα γίλεη.
Αληηκεησπίζακε πξφζθαηα έλα πξφβιεκα, είρακε κηα πνιχ
θαιή ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΤΑ Κνκνηελήο γηα ηε Μνλάδα Δπεμεξγαζία
Λπκάησλ ηνπ Φαλαξίνπ φπνπ ηνπο πξνηείλακε κηα ιχζε κεζνβέδηθε, αο κνπ
επηηξαπεί, αιιά είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα ζηαζεί λνκνζεηηθά. Ζ θα Ρίδνπ
πνιχ θαιά μέξεη φηη είρακε αληίζηνηρν πξφβιεκα θαη γηα ηε Μάθξε.
Πέξα απφ απηέο ηηο δξάζεηο: πσο είλαη γλσζηφ εδψ θαη 2,5
ρξφληα ηξέρεη ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή. Γπζηπρψο πέξα απφ
ηηο θαηλνχξγηεο γεσηξήζεηο, θαηλνχξγηα έξγα, πνιχ κηθξή θαηαγξαθή έρεη γίλεη
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απφ ηηο ΓΔΤΑ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαλαιψζεσλ, κηιάκε φινη γηα πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο, γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ αιιά δελ έρεη θαηαγξαθεί επίζεκα, ζ’
εκάο ηνπιάρηζηνλ, ζηηο Γηεπζχλζεηο Τδάησλ ηη λεξφ θαηαλαιψλεη ν θάζε
Γήκνο, ε θάζε ΓΔΤΑ, δελ μέξσ αλ θαλείο απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο κπνξεί
λ’ απαληήζεη θαη επίζεκα γηα ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο.
πσο έρνπκε ελεκεξσζεί απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ,
απφ ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ ζ’ αιιάμεη ε λνκνζεζία, ζα γίλεη πην light, αο κνπ
επηηξαπεί ε έθθξαζε, γηα ηηο ΓΔΤΑ ρσξίο λ’ απαηηείηαη ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ γεσηξήζεηο ή ηακηεπηήξεο πνπ
πδξνδνηνχληαη απφ ηηο πεγέο. Θα κπνξνχλ λα έξζνπλ ζ’ εκάο λα δεισζνχλ,
λ’ απνγξαθνχλ ζην Δζληθφ Μεηξψν πζηεκάησλ Τδξνιεςίαο θαη λα έρνπκε
κηα θαζαξή θαηάζηαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ χδξεπζε.
Απφ ηελ άιιε πνιχ θαιά μέξεηε φηη σο ρψξα ην 70% θαη πιένλ
ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη γηα αγξνηηθή ρξήζε θαη θαηαλαιψλεηαη
απφ ηελ άξδεπζε. Γπζηπρψο απφ ηνπο ΣΟΔΒ θαη ηνπο ΓΟΔΒ πνπ έρνπκε κηα
πξψηε επαθή, ε θαηάζηαζε λα ην πσ έηζη, είλαη ζε πξσηφγνλε θαηάζηαζε.
Γίθηπα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηελ ηέσο Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, ν θ.
Γεσξγηάδεο ηα μέξεη πάξα πνιχ θαιά, ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ηνπ ’80,
δπζηπρψο δελ αζρνιείηαη θαλείο κε ηε ζπληήξεζή ηνπο, δελ ππάξρεη θαζφινπ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, νη απψιεηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
είλαη άλσ ηνπ 60% θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε ζε κηα ρψξα ζχγρξνλε φπσο
ζέινπκε λα είκαζηε, πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο ηνπιάρηζηνλ λα
ππνζηεξίμνπκε ηνπο ΣΟΔΒ.
Αλαθέξζεθα θαη ΣΟΔΒ θαη ΓΔΤΑ. Γελ έρεη λφεκα λα
θαηαγξάθνπκε ηνλ θάζε κηθξφ θαηαλαισηή, ηνλ θάζε αγξφηε, θάζε
παξαγσγφ, λα θαηαγξάςνπκε 100 αγξφηεο θαη νη 10 πνπ ππνιείπνληαη λα
είλαη νη κεγάινη θαηαλαισηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε κεγάιε θαηαλάισζε ηνπ
λεξνχ. Έλα παξάδεηγκα λ’ αλαθέξσ γηα ην ΓΟΔΒ Οξεζηηάδνο πνπ είρα κηα
ζπλάληεζε ην πξσί, πνπ αληηζηνηρεί ζε 5 ΣΟΔΒ, ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ 200
εθαηνκκχξηα θπβηθά λεξνχ.
Γίθηπα παξαηεκέλα φπσο είπα, ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Πέξα
απφ ηα κέηξα απηά εδψ πνπ ζα εμεηδηθεχζνπκε θαη ζα ζαο πξνηείλνπκε, πνπ
απνηεινχλ φπσο είπα θαη λφκν ηνπ θξάηνπο, ζα ήζεια κηα βνήζεηα φζνλ
αθνξά ηνπιάρηζηνλ απηνχο ηνπο κεγάινπο θαηαλαισηέο, ηνπο ΣΟΔΒ πνπ δελ
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έρνπλ θακία νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε, λα ηνπο βνεζήζνπκε
έζησ θαη ζε ζχληαμε θάπνησλ κειεηψλ θαηαγξαθήο ή πεξηβαιινληηθψλ
κειεηψλ γηα λα κπνξνχλ λα ζπληεξήζνπλ ηα δίθηπά ηνπο, ηαπηφρξνλα λα ηνπο
απνγξάςνπκε εκείο θαη λα έρνπκε κηα θαηάζηαζε σο ρψξα, ησλ πξαγκαηηθψλ
πνζνηήησλ

χδαηνο

πνπ

ρξεηαδφκαζηε

θαη

ρξεζηκνπνηνχκε

θαη

θαηαλαιψλνπκε. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε αλ θαηαιαβαίλσ
θαιά θαη κε ην δίθηπν παξαθνινχζεζεο ησλ λεξψλ, ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο
Τδάησλ ην νπνίν είλαη ζ’ εμέιημε, απ’ φ,ηη γλσξίδεηε έρνπλ μεθηλήζεη νη
κεηξήζεηο θαη ζα βγνπλ άκεζα θάπνηα απνηειέζκαηα θαη ην ζέκα ησλ
πδξνγεσηξήζεσλ επίζεο γίλεηαη ηψξα έλα μεθίλεκα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Τδάησλ γηα θαηαγξαθάε φισλ ησλ πδξνγεσηξήζεσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ην
νπνίν πηζηεχσ φηη ζα βνεζήζεη θαη ηε κία θαη ηελ άιιε πεξίπησζε πνπ είπαηε.
ζνλ αθνξά ηψξα ην ζέκα ηεο βνήζεηαο πνπ είπαηε ζηνπο
ΟΣΔΒ, είλαη ζέκα ζπδήηεζεο, ην θαηαγξάθσ, απιψο λα ελεκεξψζσ θαη ζα
δνχκε πψο κπνξεί λ’ αληηκεησπηζζεί.
Κ. ΗΜΗΣΖ: Δγψ δελ ηα ήμεξα απηά ηα πξνβιήκαηα, ν Γήκνο καο θάπνηε
ήηαλ θαζαξά αζηηθφο, κε ηνλ Καπνδίζηξηα πήξε θαη ηελ Καξβάιε, έλα ρσξηφ,
γηα φζνπο δελ μέξνπλ, αλαηνιηθά ηεο Καβάιαο, πνπ έρεη πνιχ σξαίνπο
κπαμέδεο νη νπνίνη δπζθεκνχληαη εμαηηίαο ηεο ππαξμεο ηνπ εξγνζηαζίνπ
ιηπαζκάησλ αιιά δελ ππάξρεη πξφβιεκα, ζαο ην δηαβεβαηψ δηφηη ππάξρνπλ
ζρεηηθέο κεηξήζεηο απφ ην ΣΔΗ Καβάιαο, επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα
αλαιχζεηο.
Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ήκνπλ Γήκαξρνο ηφηε, φηαλ
έγηλα Γήκαξρνο ην 2007 είδα ηη γίλεηαη κε ηνλ ΣΟΔΒ ηνπ Νέζηνπ πνπ
παίξλνπκε ιίγα λεξά γηα ηελ Καξβάιε. Πνιινί φκσο αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα
απφ δσ θαη πέξα ιφγσ ηνπ "Καιιηθξάηε".
Δλσζήθακε κε ην Γήκν Φηιίππσλ, ε ιεθάλε ινηπφλ ηεο
πεξηνρήο εθείλεο πνπ μεθηλά απφ ηελ Καβάια θαη θηάλεη κέρξη ηε Γξάκα
νπζηαζηηθά, ζπγθεληξψλεη λεξά απφ δηάθνξα ζεκεία, απφ ηνλ πνηακφ Αγγίηε,
απφ ηηο έξξεο, απφ ην Εηγάθηε πνπ μεθηλάεη θη απηφο απ’ ην λνκφ Γξάκαο θαη
θαηαιήγεη ζην λνκφ Καβάιαο, θαηαιαβαίλεηε φηη εθεί πέξα ζπγθιίλνπλ πνιιά
λεξά θαη πνιιέο ΣΟΔΒ θαη δε ιεηηνπξγεί ηίπνηα, ην ζχζηεκα δε ιεηηνπξγεί.
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Γελ αζρνιείηαη θαλέλαο, θαζέλαο αζρνιείηαη κε ην δηθφ ηνπ
ρσξαθάθη θαη ηειηθά ζθεθηφκαζηε, ηνπιάρηζηνλ εκείο φηαλ θάλακε κηα
ζχζθεςε θαη κε ηνπο αγξφηεο θαηαιήμακε φηη ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα γίλεηαη
κηα δηαρείξηζε ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη φρη πιένλ λα
ππάξρεη έλαο ΣΟΔΒ αλά λνκφ ή αλά κία πνιχ εληνπηζκέλε ηνπηθά πεξηνρή,
γεσγξαθηθά πεξηνρή.
Πξέπεη λ’ αιιάμεη ην ζχζηεκα λνκίδνπκε, δελ μέξσ ηη ζα πνπλ νη
εκπεηξφηεξνη απφ κέλα, ν θ. Γεσξγηάδεο ελδερνκέλσο αιιά απηφ είλαη έλα
ζέκα ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ζθαιψλεη. Οχηε ιεθηά καδεχνπλ νχηε είλαη ζε
ζέζε λα θάλνπλ επελδχζεηο, δελ έρνπλ θακία ππνδνκή ζνβαξή, θαλέλαο
ΣΟΔΒ απ’ φζν μέξσ, νχηε ηνπ Νέζηνπ νχηε ηνπ Γνμάηνπ θαη ησλ Σελαγψλ, κε
ιίγα ιφγηα ε θαηάζηαζε είλαη απνγνεηεπηηθή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γεσξγηάδε κπνξείηε λα θάλεηε παξέκβαζε.
Π. ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Δγψ ζα ζηαζψ γηα ηνπο ΣΟΔΒ θαη ΓΟΔΒ νη νπνίνη έρνπλ
ζηαζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70. Ο Γήκαξρνο έρεη δίθην κέρξη έλα
ζεκείν φηη πξέπεη λα γίλεη αιιαγή Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΟΔΒ πιένλ, αιιά λα κελ μερλάκε φηη π.ρ. ν ΓΟΔΒ
Οξεζηηάδνο δηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ 300 γεσηξήζεηο θαη ρηιηφκεηξα ππφγεηνπ
δηθηχνπ.
Πνηνο κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί απηά Γήκαξρε, παξά νη ίδηνη νη
αγξφηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ ην λεξφ; Απηνί φκσο ζα πξέπεη λα εηζπξάηηνπλ
ην αληίηηκν θαλνληθά απφ ηνλ παξαγσγφ θαη φρη λα ηα ρξεψλνπλ ζηελ πιάηε
ηεο Ννκαξρίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θηι. Βέβαηα ν παξαγσγφο δε ζέιεη λα
πιεξψζεη, θέξλσ παξάδεηγκα ην Νεπξνθφπη. Δθεί έβαιαλ απηφκαηεο θάξηεο
θαη πήγαηλαλ ζηε Βνπιγαξία, ην έβαδαλ κέζα θαη πφηηδαλ. Άκα είλαη έηζη, λα
ηνπο θιείζνπκε ηνπο ΣΟΔΒ, λα δσ πνχ ζα πνηίδνπλ νη αγξφηεο κεηά.
Πξέπεη ν θαζέλαο λα πιεξψλεη ηελ εηζθνξά ηνπ. Καη βέβαηα ην
ξάηνο φπνπ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα ηα βάδεη απφ ΔΠΑ ή
νπνπδήπνηε αιινχ λα ηνπο εληζρχεη κε δηάθνξα έξγα θπξίσο δηζθηχσλ, γηαηί
φλησο ηα δίθηπα είλαη πακπάιαηα. Γειαδή ζηελ πεδηάδα ηνπ Νέζηνπ φπνπ
γίλεηαη ην λέν αξδεπηηθφ ηψξα, αλ δελ θάλσ ιάζνο νη απψιεηεο θηάλνπλ ην
40% θαη 50,5, απφ αλνηρηέο δηψξπγεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60.
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Δγψ ζα ζηαζψ ζ’ έλα άιιν ζέκα, απφ ηελ εκπεηξία κνπ 35
ρξφληα σο γεσιφγνο, πνπ έζεζε ν θ. Κακπάο. Δδψ ζα ππάξμεη ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ, βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ. Απηφ λα ην
πεξηκέλεηε άκεζα. Κακία Γηεχζπλζε Τδάησλ δε ζα γίλεη γλσκνδφηεζε γηα
δηάζεζε απνβιήησλ ππεδάθηα ή έζησ θαη επηθαλεηαθά φηαλ απηά θαηεηζδχνπλ
ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν, εάλ απηά ηα ηκήκαηα πνπ είπε ν θ. Κακπάο έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ. Απηφ πξέπεη λα ην ιχζεηε κε ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέηε νπζηαζηηθά φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα λα
κπνξέζεη λα γίλεη ν εκπινπηηζκφο.
Π. ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Δγψ έρσ δψζεη αξλεηηθέο γλσκνδνηήζεηο παιαηφηεξα. Γελ
είκαη δηαηεζεηκέλνο ζ’ έλα ρψξν πνπ παξαθάησ ή δίπια παξέρσ απνζήθεο
πφζηκνπ λεξνχ, λα δψζσ δηάζεζε ππεδάθηα ή έζησ θαη ζε ρείκαξξν αλ δελ
ππάξρεη δεπηεξνγελήο θαζαξηζκφο. Με απζηεξφηεην έιεγρν, γηαηί εληάμεη ηα
ιχκαηα, αιιά αλ δελ έρεη ν θφζκνο λα πηεη λεξφ, αξγφηεξα κηιάκε, ηη λα ηνλ
θάλεη ην βηνινγηθφ;
Θα ην βξνχκε κπξνζηά καο απηφ ην πξφβιεκα, γη’ απηφ θαη νη
Γήκνη αιιά θαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ πξέπεη λα βξνπλ κηα ιχζε πψο ζα γίλεη απηφ ην
πξάγκα. Δπεηδή μέξσ φηη απαγνξεχεηαη κάιινλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί κε ηξηηνγελή θαζαξηζκφ. Έηζη έρσ
αθνχζεη, δελ ην μέξσ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πξνθχπηνπλ θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο κίληκνπκ εθξνέο νη νπνίεο ηεξνχληαη, είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε
ηξηηνβάζκηα. Βέβαηα εζείο δε κηιάηε κφλν ζα έιεγα γηα ηξηηνβάζκηα, ίζσο
κηιάηε θαη γηα κηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δηεξγαζκέλσλ, ε νπνία κεηά
αθφκε θαη απφ ηελ ηξηηνβάζκηα ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιχςεη αλάινγα ηελ
πεξηνρή θάπνηεο πεξαηηέξσ εθξνέο ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη εκπινπηηζκφο
πδξνθφξνπ νξίδνληα.
Τπήξρε κηα πξφζθιεζε θαη ζηελ Τπεξεζία καο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ
πξηλ απφ δπν ρξφληα πεξίπνπ ε νπνία είρε ζηακαηήζεη γηα θάπνηνπο ιφγνπο
δηαδηθαζηηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ε νπνία ήηαλ αθξηβψο απηφ, δειαδή ήηαλ
επεμεξγαζία δηεξγαζκέλσλ πγξψλ απφ ηα απφβιεηα, ην νπνίν ζα έιπλε απηφ
ην πξφβιεκα θαη ζα γηλφηαλ θαη εκπινπηηζκφο.
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Διπίδσ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα είλαη έλα απφ
ηα θαίξηα δεηήκαηα, είλαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο καο γεληθψο, δελ πξφιαβα λα
πεξηγξάςσ ην πξσί φιεο αλαιπηηθά ηηο δξάζεηο αιιά ζίγνπξα ε ιάζπε θαη ηα
δηεξγαζκέλα είλαη απφ ηνπο πξψηνο ζηφρνπο ηεο πξνηεξαηφηεηαο.
Ζ θα Λακπξηλή Ρίδνπ έρεη ην ιφγν.
Λ.

ΡΗΕΟΤ:

Καιεζπέξα

ζαο.

Δίκαη

ε

Πξντζηακέλε

ηεο Γηεχζπλζεο

Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε
ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε.
Ωο ζέκα είρα ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ν
νπνίνο απ’ φ,ηη θαηάιαβα απφ ηε κέρξη ηψξα ζπδήηεζε, δελ έρεη λα πεξηκέλεη
πνιιά απφ ηελ θαηλνχξγηα πξνγξακκαηηθή. Απηφ είλαη κέγα δπζηχρεκα θαη
πηζηεχσ απφ ηελ εκπεηξία κνπ ηφζα ρξφληα φηη θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ΤΠΔΚΑ
φια απηά ηα ρξφληα ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη’ εμνρήλ ε νινθιήξσζε φρη κφλν
ηνπ ρσξνηαμηθνχ αιιά θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη φισλ ησλ
εηδηθφηεξσλ ζρεδηαζκψλ ζε φια ηα επίπεδα.
Απηφ πνπ αθνχκε ζπλέρεηα λα ιέγεηαη, φηη ζρεδηαζκφο ζεκαίλεη
αλάπηπμε, εκείο ζηε Γηεχζπλζή καο ην αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά θαη ην
ληψζνπκε ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη, δηφηη φηαλ ιείπεη ν ζρεδηαζκφο, εθεί
ππάξρνπλ θαη αλαδχνληαη φιεο νη αληηθξνπφκελεο ρξήζεηο, εθεί έξρνληαη θαη
πέθηνπλ νη πηέζεηο απφ κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα ζπκθέξνληα, πγηή ή κε, εγψ
δελ ηα ραξαθηεξίδσ, εθεί είλαη πνπ θαζπζηεξνχλ νη πεξηβαιινληηθέο
αδεηνδνηήζεηο, θαη’ εμνρήλ θαηεγνξία πνπ απνδίδεηαη ζην ΤΠΔΚΑ θαη ζηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη εθεί είλαη επίζεο πνπ θαζπζηεξνχλ θαη ηα έξγα κεηά
γηαηί θαηαπίπηνπλ ζην ηΔ.
Δάλ ππήξρε απηή ηε ζηηγκή ν ζρεδηαζκφο ζε φια ηα επίπεδα,
φια ζα πξνρσξνχζαλ πνιχ πην εχθνια. Απηή είλαη ε πξψηε παξαηήξεζή
κνπ. Καη ππφ απηή ηελ έλλνηα πηζηεχσ πξαγκαηηθά φηη ην ΤΠΔΚΑ πξέπεη λα
δψζεη ηελ πάιε φζν κπνξεί, θαη φρη κφλν ην ΤΠΔΚΑ, θαη άιια Τπνπξγεία, σο
επηιέμηκε δαπάλε φρη κφλν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο γηαηί δελ αξθεί, φρη
κφλν ε αλαζεψξεζε ησλ εηδηθψλ πιαηζίσλ ησλ ρσξνηαμηθψλ γηαηί δελ αξθεί
αιιά θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή
απηψλ.
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Να ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα: Έρνπκε ζε ηζρχ ην Δηδηθφ
Υσξνηαμηθφ γηα ηελ αιηεία. ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, πξέπεη λα
γίλεη ζίγνπξα κία, αλ φρη δχν ΠΟΑΤ γηα ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα.
Γελ έρεη γίλεη ηίπνηα κέρξη ηψξα, έρνπκε αθφκα πεξηζψξην γηα
ηε κία πεξηνρή ηνπ Πφξην Λάγνο, ηνπ Βηζησληθνχ Κφιπνπ πεξί ηνλ ελάκηζε
ρξφλν, κεηά δε ζα κπνξνχκε λα δψζνπκε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη γηα
ηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο, Αγίαζκα, Κεξακσηή θηι., έρνπκε πεξηζψξην κέρξη
ην ηέινο ηνπ 2016.
Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε δελ έρεη γίλεη ηίπνηα, δελ έρνπλ
ζπζηαζεί νη θνξείο πνπ ζα ηα πξνρσξήζνπλ θαη είλαη ινγηθφ γηαηί αλ δε
ρξεκαηνδνηεζνχλ απηέο νη κειέηεο, νη 20 αιηείο πνπ είλαη εθεί, ν Γήκνο, ε
Πεξηθέξεηα θαη εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα
κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε κειέηε θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ΠΟΑΤ πνπ
απαηηνχληαη.
Σν ίδην έρνπκε ην ρσξνηαμηθφ γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Γίλεη κεγάιεο
δπλαηφηεηεο κέζα απφ εηδηθφηεξεο κειέηεο, απφ πεξηνρέο θηι. Γελ έρεη
πξνρσξήζεη απνιχησο ηίπνηα. Απηή ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ αλνίμεη νη θάζεηνη
άμνλεο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φιν θαη απμαλφκελνο ν ηνπξηζκφο παληφο
είδνπο απφ βνξεηφηεξεο ρψξεο.
Δίλαη ζίγνπξν φηη ζε κεξηθά ρξφληα, ζηε δεθαεηία ην ππνινγίδσ,
ηα παξάθηηα κέησπα ηεο Ξάλζεο, ηεο Ρνδφπεο θαη ηνπ Έβξνπ, ηεο Ξάλζεο θαη
ηεο Ρνδφπεο πην πνιχ, πνπ ζήκεξα είλαη ζρεδφλ παξζέλα θαη ηα γιηηψλεη ην
φηη ζ’ έλαλ κεγάιν βαζκφ είλαη πγξνβηφηνπνη, ζα έρνπλ αιιάμεη ηειείσο
κνξθή. Απηά είλαη πξάγκαηα πνπ ν ζρεδηαζκφο πξέπεη λα ηα πξνιάβεη. Καη γη’
απηφ πξέπεη λα είλαη επηιέμηκε δαπάλε.
Απηά είλαη δπν βαζηθά παξαδείγκαηα. Μεηά θάλνπκε ηα γεληθά
πνιενδνκηθά. Ζ θαηάζηαζε κε ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζηελ πεξηνρή καο είλαη
πάξα πνιχ πίζσ. Αξθεί λα ζαο πσ φηη φινη νη Γήκνη, φ,ηη έρνπλ είλαη απφ ην
1337, δχν κφλν δήκνη, ηεο Καβάιαο θαη ηνπ Ηάζκνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα
νινθιεξψζνπλ γεληθά πνιενδνκηθά κε ηνλ 2508 θαη κφλν 8 Γήκνη απφ ηνπο
55 θαπνδηζηξηαθνχο πνπ ήηαλ, έρνπλ θάπνηα γεληθά πνιενδνκηθά ζε εμέιημε
ηα νπνία αλ κε ξσηήζεηε, ακθηβάιισ αλ ζα νινθιεξσζνχλ.
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Δδψ ην δήηεκα ην έβαιε πξηλ ν Τπνπξγφο, είλαη ν ηξφπνο πνπ
γίλνληαη νη κειέηεο, πνπ ηξαβάεη πάξα πνιχ, παξάδεηγκα ην ΓΠ ηεο
Κνκνηελήο εγθξίζεθε πέξπζη κεηά απφ 30 ρξφληα, ππνβιήζεθε πξηλ πεξίπνπ
30 ρξφληα θαη εγθξίζεθε πξηλ έλα ρξφλν. Ννκίδσ φηη απνηειεί ξεθφξ. Σα ΓΠ
ηα 8 πνπ καο κέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα, ην πξφβιεκα πνπ έρνπλ είλαη φηη δε
ζπκβαδίδνπλ νη επηκέξνπο κειέηεο.
Γειαδή ελψ πξνρσξάλε κ’ έλα γξεγνξφηεξν βαζκφ ηα Α’ θαη Β’
ζηάδηα, θνιιάλε ζην Τπνπξγείν, ζηε ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή. Τπάξρνπλ
ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθέο πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλεο ζην Τπνπξγείν θαη
πεξηκέλνπλ έγθξηζε 3 θαη 4 ρξφληα.
Δλ ησ κεηαμχ νη κειεηεηέο έρνπλ ηειεηψζεη, έρνπλ παξαδψζεη,
έρνπλ πιεξσζεί. Σψξα πνπ ζα έξζνπλ νη παξαηεξήζεηο γηαηί δε ζα έξζεη ε
έγθξηζε, ζα έξζνπλ νη παξαηεξήζεηο επί ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο, ν
Γήκνο κε ηη ρξήκαηα θαη κε πνην κειεηεηή ζα έξζεη λ’ αλαπξνζαξκφζεη απηφ
πνπ ήδε έρεη παξαιάβεη πξηλ δπν ρξφληα;
Δίλαη κηα θαηάζηαζε, δελ μέξσ πψο ζα ιπζεί, ε αλαζεψξεζε
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη πάλσ
απ’ φια, εκείο ζα ην πνχκε θη φηαλ ζα κπεη ζε δηαβνχιεπζε απηφ ζα
εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο καο, ζα πξέπεη φιεο απηέο νη επηκέξνπο κειέηεο λα
ηξέρνπλ παξάιιεια, απζηεξά παξάιιεια, αιιηψο δελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε
ηίπνηε απφ γεληθά πνιενδνκηθά.
Δπίζεο ηψξα έρνπκε ηα γεληθά πνιενδνκηθά, απηά ηα δχν πνπ
έρνπλ εγθξηζεί, πνπ πξνβιέπνπλ επηκέξνπο πνιενδνκηθέο κειέηεο, Πψο ζα
γίλνπλ: Ο Γήκνο ηεο Καβάιαο έρεη θαηλνχξγην ΓΠ. Πξνβιέπεη κέζα θαη
απαηηεί πνιενδνκηθέο κειέηεο. Πψο ζα γίλνπλ απηέο; ηηο πεξηνρέο ηεο
επέθηαζεο. Με ηη ρξήκαηα; Αλ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε δελ μέξσ αλ ζα
κπνξέζεη λα ην θάλεη πνηέ.
Καηφπηλ ηνχηνπ, σο πξνο ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηψξα,
γηα λα ηα πάξνπκε έλα-έλα, εκείο σο Τπεξεζία έρνπκε ηελ άπνςε φηη ζα
πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο θαη' αξρήλ λα νινθιεξσζνχλ νη κειέηεο απηέο
νη 8 ησλ ΓΠ θαη ησλ ΥΟΟΑΠ πνπ είλαη ζ’ εθθξεκφηεηα.
Απφ απηέο λνκίδσ φηη έρνπκε θη έλα δπζάξεζην βέβαηα, γηαηί
κπνξεί θαη νη Γήκνη λα ιέλε φηη ζέινπκε ΓΠ, ην ΓΠ λα ζαο πσ ηνπ Νέζηνπ,
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ηεο Υξπζνχπνιεο, ην θηάζακε κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην πξν ππνγξαθήο απφ
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηειεπηαία ζηηγκή ν Γήκνο έθαλε πίζσ δηφηη δε
δέρεηαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ εθ ηνπ λφκνπ πξέπεη λα έρεη θαη πνπ εκείο σο
Τπεξεζία δε κπνξνχζακε λα ηηο αθήζνπκε εθηφο ΓΠ.
Ο Γήκνο Νέζηνπ έρεη ην εμήο πξφβιεκα, ε Υξπζνχπνιε, λα ην
πνχκε αθξηβψο: ρεδφλ φινη είλαη κέζα ζην Δζληθφ Πάξθν Νέζηνπ Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο θαη ζρεδφλ φινη είλαη θαη κέζα ζηε δψλε πξνζηαζίαο
ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Καβάιαο. Ο Γήκνο ινηπφλ ιέεη, λνκίδεη φηη δελ θάλεη ΓΠ
πνπ ζα ηνπ ιχζεη ηα ρέξηα ζε κηα ζεηξά απφ πξάγκαηα, ζα πάςνπλ νη
δεζκεχζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ. Οη νπνίεο φκσο ηνπιάρηζηνλ
φηαλ έξρνληαη ζηελ Τπεξεζία καο, εκείο δε κπνξνχκε σο Τπεξεζία θαη
εμεηάδνπκε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, λα κελ θνηηάκε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ
αεξνδξνκίνπ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ ζηακάηεζε, δε ζέιεη ν Γήκνο λα
πξνρσξήζεη, δε ζέιεη λα ππνγξαθεί, ην ζηακάηεζε. Απηφ είλαη εθηφο, δελ
μέξσ ηψξα αλ ζαο έρεη ελεκεξψζεη, καο δήηεζε κάιηζηα λα ηνπ επηζηξέςνπκε
ηε κειέηε, εκείο θάλακε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα θαη εγγξάθσο αιιά θαη
πξνθνξηθά λα ηνπο εμεγήζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη θαη ζε πφζα άιια
πξάγκαηα ζα ηνπο ιχζεη ηα ρέξηα, είλαη αλέλδνηνο νπφηε ηψξα είκαζηε ζηε
θάζε πνπ ζα ηνπ επηζηξέςνπκε ηε κειέηε.
Άξα εκείο σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζεσξνχκε πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ λα βξεζεί νπσζδήπνηε ηξφπνο λα νινθιεξσζνχλ ηα ππάξρνληα.
Απφ θεη θαη πέξα γηα ηα επφκελα ηψξα θαη ηνπο θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο
πξνθαλψο πξέπεη λα γίλνπλ, δελ μέξσ, απηφ είλαη κεγαιεπήβνιν ζρέδην.
ηελ πεξηνρή καο επίζεο ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο, ππάξρνπλ –ην
μέξεηε απηφ άιισζηε- πνιιέο κεηνλεθηηθέο θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο, κεηνλεθηηθέο
κάιινλ λα ην πσ πεξηζζφηεξν.
Σψξα απηφ αλ ζα είλαη απφ ην θεληξηθφ πξφγξακκα ηνπ
Τπνπξγείνπ, ε αλάπιαζε, ε αλαβάζκηζή ηνπο, είλαη ην Γξνζεξφ ηεο Ξάλζεο,
δελ είλαη ηψξα εδψ ν Γήκνο ηεο Ξάλζεο, εθεί γίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα, είλαη
ην Αιάλ Κνγηνχ ζηελ Κνκνηελή, θάζε πφιε έρεη θαη κηα πεξηνρή ηέηνηα.
Σξνκεξά ππνβαζκηζκέλε, θπξίσο εθεί πνπ κέλνπλ Ρνκά βεβαίσο.
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Θέισ λα πσ δπν πξάγκαηα γηα ην πεξηβάιινλ: Πξέπεη
νπσζδήπνηε λα πξνρσξήζνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ NATURA ζηελ
πεξηνρή καο. Θα ζαο πσ δπν πεξηπηψζεηο. Σκήκα ηνπ λνκνχ Έβξνπ θαη ηεο
Ρνδφπεο, είλαη ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ, Αηνιηθήο
Πξνηεξαηφηεηαο 1. Μέζα ηψξα ζ’ απηή ηελ πεξηνρή νιηθήο πξνηεξαηφηεηαο 1
εκπίπηνπλ ηκήκαηα απφ 4 πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο NATURA, κε
πξνζηαηεπηαίν αληηθείκελν ηελ νξληζνπαλίδα.
Σκήκα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Γαδηάο θαη ηκήκα ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ Έβξνπ, φια κε πξνζηαηεπηαίν είδνο νξληζνπαλίδα. Απηή είλαη κηα
αληίθαζε πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λ’ αληηκεησπηζζεί. Δκείο πξνζπαζνχκε λα
βάδνπκε επηπιένλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, φκσο είλαη ζαθέο φηη νη
απνθάζεηο καο κπνξνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εθπέζνπλ νη ΑΔΠ φπνπ
εθδίδνπκε ζην ηΔ αθξηβψο γηαηί δελ ππάξρνπλ δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, δελ έρεη
ππνινγηζζεί ε θέξνπζα ηθαλφηεηα απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή.
Γειαδή ήδε γηα έλα ηειεπηαίν αηνιηθφ πνπ δψζακε θαη γηα
θάπνηα άιια ηψξα πνπ εθθξεκνχλ θαη είλαη ππφ έθδνζε, έρνπκε επζεία
πξνεηδνπνίεζε γηα πξνζθπγή ζην ηΔ θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απηφ
είλαη ην έλα. Άξα απηφ επείγεη εηδηθά γηα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ
ππάξρνπλ κε ηέηνηαο ζαθήλεηαο αληηθξνπφκελεο ρξήζεηο.
Γεχηεξε παξφκνηα πεξίπησζε πνπ έρνπκε: Ξέξεηε φηη ε
πεξηνρή ηεο Γξάκαο θαη ηεο Θάζνπ είλαη θαη’ εμνρήλ καξκαξνθφξεο
πεξηνρέο. Δθεί πάιη έρνπκε ην πξφβιεκα ηεο NATURA θαη ηελ επέθηαζε ησλ
ιαηνκείσλ καξκάξνπ ζηε Γξάκα, φπνπ κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν πνπ είρε γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα επεηξάπεζαλ θαη κέζα ζηηο NATURA θαη ηειηθά ζε ιίγν δε ζα
έρεη κείλεη ηίπνηα εθεί. Γειαδή άκα μπξίζνπκε φιν ην δάζνο λα θάλνπκε
ιαηνκεία καξκάξσλ, θη εθεί πξέπεη λα ππνινγηζζεί ε θέξνπζα ηθαλφηεηα.
Πξέπεη λα κπνπλ θη εθεί θάπνηνη φξνη, λα ραξαθηεξηζζνχλ
θάπνηεο πεξηνρέο, λα είλαη απνθιεηζκνχ, θάπνηεο πεξηνρέο λα επηηξέπνπλ έλα
πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο θαη θάπνηεο θαζφινπ. Δθεί θνληεχνπλ λα θηάζνπλ
ζην

ρηνλνδξνκηθφ.

Πνχ

ζα

ζηακαηήζεη

ε

Τπεξεζία

καο

λα

δίλεη

πεξηβαιινληηθά; Με ηη θξηηήξηα; Απηφ κφλν έλα ζρέδην δηαρείξηζεο. Σν ίδην
πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζηε Θάζν.
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Γηα λα κε ζαο ηξψσ άιιν ρξφλν, λα πσ αθφκε δπν πξάγκαηα:
Πνιχ ζεκαληηθφ γηα καο θαη ζα ζέιακε θαη κηα ελεκέξσζε αλ έρεηε, είλαη ηξία
εθθξεκή δεηήκαηα. Σν έλα είλαη ην κεηαιιείν ηεο Κίξθεο. Γηα ην κεηαιιείν ηεο
Κίξθεο μέξεηε φηη θάζε ηφζν είλαη ξππαζκέλνο ρψξνο εγθαηαιειεηκκέλνο κε
επηθίλδπλα απφβιεηα, θάζε ηφζν καο παξαπέκπνπλ ζην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην, αθήλσ εδψ ηα δηθά καο ηα ηνπηθά πνπ καο έρνπλ πειάηεο, θάζε
ηφζν καο θσλάδνπλ σο Τπεξεζία.
Πξέπεη λα γίλεη θάζε πξνζπάζεηα λα πξνρσξήζεη ε κειέηε ηνπ
ΗΓΜΔ, λα γίλνπλ νη κειέηεο εθαξκνγήο θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν. Δάλ δε
γίλεη θαη ηψξα, κ’ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα
βξεζνχλ ηφζα ρξήκαηα λα γίλεη. Δίλαη έλα πάξα πνιχ κεγάιν έξγν, είλαη κηα
πνιχ κεγάιε πεξηνρή ξππαζκέλε, πεξλάλε δχν ξέκαηα απφ εθεί ηα νπνία
θαηαιήγνπλ ιίγν παξαθάησ, ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη γλσζηή ε ηζηνξία θαη
ζην ΤΠΔΚΑ θαη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη νη ηνπηθνί ηελ μέξνπκε φινη. Σν έλα είλαη
απηφ.
Σν δεχηεξν είλαη ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηελ
επίρσζε ηεο Βηζησλίδαο. ε θάπνηα ρξφληα, ζε κηα 50εηία ζίγνπξα, αλ
ζπλερίζνπκε έηζη, ρσξίο θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο, Βηζησλίδα δε ζα ππάξρεη.
Δπηρψλεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, ππάξρνπλ κειέηεο,
εκείο σο Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο επεηδή είκαζηε απνδέθηεο δηαθφξσλ
εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ, έρνπκε αλαιάβεη κηα πξσηνβνπιία ζε
ζπλεξγαζία κε άιιεο Τπεξεζίεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα αιιά θαη απφ ην Σκήκα
Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα θάλνπκε κηα
αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηε Βηζησλίδα, γηα ηελ άξζε ησλ
θηλδχλσλ απφ ηα θεξηά πιηθά, λα πξνηαζνχλ θάπνηα κέηξα θαη θάπνηα έξγα
άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηζησλίδαο. Δθηφο απφ ηνπο
ρείκαξξνπο, δπν πνηάκηα ρχλνληαη ζηε Βηζησλίδα.
Έλα άιιν ζέκα: ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε απηή ηε
ζηηγκή ππάξρεη κηα Μνλάδα Λεηηνπξγίαο ΑΔΚ κφλν, ζηε Γξάκα. Απηφ
ζεκαίλεη φηη φια ηα αδξαλή απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ δεκφζηα έξγα,
απφ ηδησηηθά έξγα επηπρψο, θαη’ απηή ηελ έλλνηα δελ έρνπκε ηψξα, δελ έρνπλ
πνχ λα πάλε. ιε ε χπαηζξνο ηείλεη λα γίλεη έλαο απέξαληνο κπαδφηνπνο.
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Γελ μέξσ εάλ ζα πξέπεη λα κπεη σο ππνρξέσζε ζηνπο Γήκνπο,
είλαη δήηεκα λνκνζεζίαο, λα θάλνπλ θάηη, ζίγνπξα φκσο μέξσ φηη ζα πξέπεη
λα κπεη έλα κέηξν λα πξνσζεζνχλ νη επηρεηξήζεηο αλαθχθισζεο πξντφλησλ
εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. Καλέλαο ηδηψηεο απφ κφλνο ηνπ ζήκεξα εηδηθά
πνπ δελ ππάξρεη νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ πξφθεηηαη λα θάλεη κηα ηέηνηα
επηρείξεζε.
Δκείο σο Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζε
θάζε ΔΠΟ πνπ εθδίδνπκε λα ηνπο ιέκε φηη ηα κπάδα ηνπο ή ηα πξντφληα
εθζθαθψλ πξέπεη λα ηα πάλε λα ηα δηαρεηξηζηνχλ λφκηκα θαη απφ θεη θαη πέξα
θιείλνπκε ηα κάηηα δηφηη μέξνπκε φηη ζα ηα ξίμνπλ ζην παξαδίπια ρσξάθη ζηελ
θαιχηεξε πεξίπησζε, αλ δελ ηα ξίμνπλ ζην ξέκα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ παξέκβαζή ζαο. Θέινπκε άιιε ηφζε
ψξα πεξίπνπ γηα λ’ απαληήζνπκε.
Θα πξνζπαζήζσ λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα πεξηζζφηεξα ηα
νπνία γλσξίδσ, νξηζκέλα πξάγκαηα, άιια εξσηήκαηά ζαο ηα θαηαγξάθσ γηα
λα κπνξέζσ λα ηα εμεηάζσ, ζεσξψ φηη ζα πξνζεγγίζσ ζε πάξα πνιχ κεγάιν
πνζνζηφ ηα εξσηήκαηά ζαο.
Καη' αξρήλ λα ζαο πσ γηα ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα. Σα
πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη γεληθά νη πνιενδνκηθέο κειέηεο δελ ήηαλ πνηέ κε
επηιέμηκεο. Γελ ηίζεηαη ην ζέκα πνηέ κε επηιεμηκφηεηαο, απιψο θάπνηα ζηηγκή
ζην Γ’ ΚΠ ππήξρε ζην κέηξν 7.1 έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο κειεηψλ νη νπνίεο
μεθίλεζαλ λα εθπνλνχληαη, δελ ηειείσζαλ πνηέ, είρακε έλα ηεξάζηην
πξφβιεκα θαη απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ε θνηλφηεηα νπζηαζηηθά εκκέζσο πιελ
ζαθψο καο έζεζε ην ζέκα φηη δε ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κειέηεο ζηελ άιιε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, δειαδή ζην ΔΠΑ θαη ηαπηφρξνλα δε ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ αλαπιάζεηο.
Γελ έρεη ζρέζε βέβαηα ην έλα κε ην άιιν, αιιά απηά ηα δχν
ξεηά εξσηήκαηα θαη ζέκαηα καο ηα είρε ζέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη καο
είρε πεη ξεηά φηη δε ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Γελ ππήξρε ζέκα κε
επηιεμηκφηεηαο, αιιά ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δε κπήθαλ κέζα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ πνιενδνκηθέο κειέηεο.
Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα, ηψξα πνπ θιείλνπκε ην Γ’ ΚΠ
θη έρνπκε εκηηειή έξγα ηνπ Γ’, έρνπκε ήδε πνιιά γεληθά πνιενδνκηθά ηα
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νπνία είλαη ζ’ εμέιημε θαη ηα νπνία δελ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα νπνία δε ζα
νινθιεξσζνχλ, επηπρψο δε ζα ράζνπκε ιεθηά γηαηί έρνπκε κηα κεγαιχηεξε
ππεξδέζκεπζε θαη έρνπκε ζπκςεθηζκφ θαη δε ζα ράζνπκε ρξήκαηα, αιιά
πξνθαλψο φια απηά πνπ δε ζα νινθιεξσζνχλ είλαη ακθίβνιν πνηνη ζα ηα
πιεξψζνπλ γηα λα νινθιεξσζνχλ.
Απηή ηελ πξφηαζε πνπ θάλεηε λα βξεζνχλ θάπνηνη πφξνη γηα λα
νινθιεξσζνχλ, εκπεξηέρεη θαη' αξρήλ έλα εξψηεκα: Οη κειεηεηέο νη
ζπγθεθξηκέλνη είλαη αθφκε ελ εμειίμεη, είλαη αθφκε ελ ελεξγεία; Γειαδή
ππάξρνπλ αλάδνρνη; Ή νη αλάδνρνη παξέδσζαλ, απνπιεξψζεθαλ, άξα ζα
πξέπεη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε λα γίλεη λέα αλάζεζε
κειέηεο; Απηφ είλαη έλα εξψηεκα.
Γειαδή αλ είλαη θάπνηα ηα νπνία κε κηθξέο επηθαηξνπνηήζεηο
θαη κε κηθξά πνζά κπνξνχλ λα θιείζνπλ ηξχπεο, απηφ ζα ην δνχκε θαη εηδηθά
ζ’ απηά ηα 8 πνπ είπαηε, ηα γεληθά πνιενδνκηθά, ζα ην δνχκε κήπσο
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε.
Γηα ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ είπαηε ηηο κεηνλεθηηθέο,
ππάξρεη άμνλαο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ κηιάεη γηα
βηνθιηκαηηθή, κηιάεη κάιηζηα γηα νηθηζηηθή βηψζηκε αλάπηπμε πνπ κέζα ζ’ απηή
ηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα ζα κπνξνχζε άλεηα λα κπεη ε απνκφλσζε θαη ηα
γθέην ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζα κπνξνχζαλ εθεί λα κπνπλ θάπνηεο
βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα
απηφ.
Γελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα κπνπλ ζην πξφγξακκά καο. Κπξίσο
απηέο επεηδή είλαη ηνπηθήο ζεκαζίαο, άζρεηα αλ είλαη ζεκαληηθέο, κάιινλ ζα
κπνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά. Γελ μέξσ αλ ζα καο αθήζνπλ θηφιαο, δελ είλαη ζέκα
αλ ζέινπκε ή αλ ζα κπνπλ εδψ ή ζην άιιν, αλ ζα καο αθήζνπλ λα βάινπκε
ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζην πξφγξακκά καο ην νπνίν ζα είλαη ηνκεαθφ. Πάλησο
είλαη ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη κπνξνχλ άλεηα, αλ ππάξρνπλ ρξήκαηα λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Γηαρείξηζε NATURA είλαη απηφ πνπ ζαο είπα ζε θάπνηα
παξέκβαζε πνπ θάλαηε πξηλ, δειαδή φηη φιεο απηέο νη πεξηνρέο, θαη απηέο νη
πεξηνρέο πνπ ιέηε γηα ην κάξκαξν θαη απηέο νη πεξηνρέο νη άιιεο πνπ έρεηε
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κεγάιν πξφβιεκα γηα ηηο ρξήζεηο, φιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο πξνθαλψο ζα
ιπζνχλ απφ ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα.
Γηα λα γίλνπλ φκσο ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πξέπεη λα έρνπκε
θαη ηηο θαηαγξαθέο απηέο νη νπνίεο κειέηεο πινπνηνχληαη θαη νη νπνίεο
πξνβιέπεηαη λα ηειεηψζνπλ ζην ηέινο ηνπ 2015, λα θάλνπκε επηθαηξνπνίεζε
ησλ ΔΠΜ ψζηε κεηά λα θιείζνπκε ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη απηψλ ησλ
πεξηνρψλ γηα λα μέξνπκε πξαγκαηηθά ηη εκπινθή έρεη ε NATURA ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο πνπ ιέηε θαη πξνθαλψο θη έρεηε δίθην φηη ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ δψλεο νη νπνίεο λα κελ απνθιείνπλ ηηο επελδχζεηο, αιιά λα κελ
είλαη ζνιφ ην ηνπίν γηα λα κελ μέξεηο πνχ ζα επελδχζεηο, αλ ζα είλαη NATURA
ή ζα είλαη πεξηνρή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο.
Άξα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο δψλεο νη νπνίεο ζα είλαη
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ελδηάκεζεο θαη δψλεο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ
ζηνηρεησδψο θάπνηεο επελδχζεηο..
ην άιιν ζέκα πνπ αλαθέξαηε, ην ζέκα ηνπ Μεηαιιείνπ ηεο
Κίξθεο, ζπδήηεζα ήδε θαη ζην δηάδξνκν κε θάπνηνλ ζπλάδειθν, ηνλ θ.
Γεσξγηάδε θαη ηνπ είπα φηη είλαη έλα αίηεκα ην νπνίν είλαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ,
δελ ην γλσξίδσ λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, δειαδή κνπ έδεημε ην λνχκεξν,
πηζαλφ λα ήηαλ θάπνην αίηεκα φρη ζε αληαπφθξηζε ζε πξφζθιεζε, αιιά
πξνθαλψο ζα είλαη θάπνην αίηεκα ην νπνίν δεηνχζαηε λα γίλεη παξέκβαζε, λα
ρξεκαηνδνηεζεί απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Σν ιακβάλσ ππ' φςηλ κνπ θαη ζα
ην θνηηάμσ καδί κε θάηη άιιεο πεξηπηψζεηο ξππαζκέλσλ ρψξσλ πνπ έρνπκε
κήπσο κπνξνχκε λα ην ρξεκαηνδνηήζνπκε.
Ζ επίρσζε ηεο Βηζησλίδαο, κηιάηε αλ θαηάιαβα θαιά γηα
επίρσζε απφ θπζηθφ αίηην; Γε κηιάηε απφ κπαδψκαηα θηι., κηιάηε απφ θπζηθφ
αίηην ιφγσ πνηακψλ. Δληάμεη, απηφ είλαη έλα ζέκα, είλαη θάπνηα έξγα ηα νπνία
κπνξνχλ λα κπνπλ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαηαζηξνθψλ, ηα νπνία ελ
δπλάκεη αλ φιε απηή ε δηαδηθαζία πνπ θάλεηε θαη κε ηελ Δπηηξνπή Φχζε θαη
απφ ηελ πιεπξά ηεο Πεξηθέξεηάο ζαο θαη κπνξέζεηε λα έρεηε έλα πφξηζκα θη
έλα ζπκπέξαζκα ηη κέηξα κπνξεί λα ιεθζνχλ θαη πψο κπνξνχκε λα η’
αληηκεησπίζνπκε, ζα κπνξνχζαηε λα ην ζηείιεηε λα ην δνχκε γηα
ρξεκαηνδφηεζε.
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Σν ηειεπηαίν πνπ είπαηε γηα η’ αδξαλή: ηα αδξαλή ππάξρεη θαη
λνκνζεζία ηψξα θαη κάιηζηα καο ππνρξεψλνπλ, αθφκε βέβαηα φρη ηειείσο
ξεηά, καο ππνρξεψλνπλ θαη κέζα ζηηο πξνεγθξίζεηο θαη ζηηο πξνθεξχμεηο
δεκνζίσλ έξγσλ λα βάινπκε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ηα νπνία ζα πεγαίλνπλ η’ αδξαλή.
Τπάξρνπλ εηαηξείεο, ππάξρεη ε εηαηξεία αλαθχθισζεο ε νπνία
νπζηαζηηθά αζρνιείηαη κ’ απηφ. Γελ μέξσ ηνπηθά, γλσξίδσ φηη ηνπηθά ππάξρεη
θάπνηνο ρψξνο ν νπνίνο είλαη ζηε Γξάκα, είλαη έλαο ρψξνο ν νπνίνο είλαη
κνλαδηθφο.. Γελ μέξσ ηη capacity έρεη, δελ μέξσ πφζν κπνξεί λ’ αληέμεη, ίζσο
εθεί ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη θάπνηνη επηπιένλ ρψξνη αιιά απιψο απηφ
πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη ππάξρεη λνκνζεζία ε νπνία επηβάιιεη, δειαδή δελ
είλαη φιν ην ζχζηεκα, ππάξρεη λνκνζεζία πνπ επηβάιιεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
θαλφλεο.
Απηά ζε γεληθέο γξακκέο ήζεια λα πσ θαη βέβαηα γηα ηε
γεληθφηεξε αλαθνξά πνπ θάλαηε γηα ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ, πξνθαλψο απηφ ην ζέκα ζα ιπζεί φηαλ απηά πνπ είπακε ζηελ
αξρή θαη ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ιεθαλψλ θαη νη
πιεκκχξεο, φια απηά ηα δηαρεηξηζηηθά πνπ γίλνληαη θαη ηα NATURA ζα
δψζνπλ έλα ζχλνιν θη έλα πξφγξακκα κέηξσλ ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε
ζα πξέπεη λ’ αθνινπζεζνχλ.
Ζ επηιεμηκφηεηα παξάιιεια ζέισ λα ζαο πσ γηα φιεο απηέο ηηο
κειέηεο, ζα κπνξεί ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ρσξίο λα μέξσ ηη
είλαη απηφ, λα είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην κε ηε ινγηθή φηη έρεηο ηα
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, πιεξψλεηο θάπνηεο κειέηεο λα ηα θιείζεηο θαη
ηαπηφρξνλα

ζνπ

ρξεκαηνδνηψ θαη

ηα έξγα

ψζηε

λα

ππάξρεη

κηα

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε θαη πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ.
Ο θ. Γεσξγηάδεο ζέιεη λα θάλεη παξέκβαζε.
Π.

ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ:

Καιεζπέξα

ζε

φινπο.

Δίκαη

Γεληθφο

Γηεπζπληήο

Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
Θα θάλσ κηα πνιχ γξήγνξε εηζήγεζε γηαηί έρεη θχγεη ν ρξφλνο
πάξα πνιχ, πνπ ζα αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην πεξηβάιινλ. Θα μεθηλήζσ
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ελ ηάρεη απφ ηα φξηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο φπσο απηφ πξνθχπηεη
απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθεληξσκέλε άζθεζε
θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ζηελ άζθεζε θξαηηθήο επνπηείαο θαη ειέγρνπ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ, ην
ζπληνληζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε ζεβαζκφ ζηελ απηνηέιεηα ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Απηέο είλαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ρσξίο λα είλαη
εμεηδηθεπκέλεο. Δκείο πηζηεχνπκε ζηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο
– Θξάθεο αιιά θαη απφ ηηο άιιεο απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, φηη ε
πεξαηηέξσ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ηα Τπνπξγεία πξνο ηηο
απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επνπηεία
θαη έιεγρν εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη πινπνίεζε ησλ εθάζηνηε επηκέξνπο
πνιηηηθψλ, ζα ζπληεινχζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε φισλ απηψλ ησλ
αξκνδηνηήησλ.
ην πιαίζην απηφ θάλνπκε κηα κεγάιε πξφηαζε θαη πξνηείλνπκε
ηελ έληαμε ησλ Διεγθηηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ
φπσο

Δπηζεσξεηέο

Πεξηβάιινληνο,

Δπηζεσξεηέο

Γεκνζίσλ

Έξγσλ,

Δπηζεσξεηέο Μεηαιιείσλ, Δπηζεσξεηέο Τγείαο, Πξφλνηαο, Δπηζεσξεηέο
Δξγαζίαο θαη πάεη ιέγνληαο, λα εληαρζνχλ ζηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Ο ζπληνληζκφο, ε θαζνδήγεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ
Τπεξεζηψλ

απηψλ

πξνβιήκαηα

πνπ

απφ

ηηο

αλαθχπηνπλ

απνθεληξσκέλεο
ιφγσ

Γηνηθήζεηο

δπζθνιίαο

ζα

επέιπε

ζπληνληζκνχ

κεηαμχ

δηαθνξεηηθψλ δνκψλ, θαζπζηεξήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, έιιεηςε άκεζεο
επηθνηλσλίαο θηι.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηείηαη ζίγνπξα ε
απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ηα Τπνπξγεία θαη ε έληαμε φισλ ησλ
πξναλαθεξζέλησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ, Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ζηελ
απνθεληξσκέλε

Γηνίθεζε.

ζνλ

αθνξά

γηα

ηε

Γεληθή

Γηεχζπλζε

Πεξηβαιινληηθήο θαη Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, πξνηείλνπκε
θαη αλ κπνξείηε λα βξείηε ηνλ πίλαθα πνπ έρεη έλα ζρεδηάγξακκα, ηα
παξαθάησ:
Ξεθηλάκε απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηε κεηνλνκαζία ηεο
Γηεχζπλζεο

Σερληθνχ

Διέγρνπ

ηεο
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Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζε Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ θαη Δπνπηείαο Έξγσλ,
ε κία κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία φπσο είλαη θαη ζήκεξα
θαη κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε, πεξηνρή πνπ
βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα γεσζεξκηθά πεδία ηεο ρψξαο, κεγάια αηνιηθά θαη
θσηνβνιηατθά πάξθα, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη ην 76% ηεο εμφξπμεο καξκάξσλ
ζηε ρψξα.
Γηαηί θάλνπκε ηε κεηνλνκαζία απηή: πσο μέξεηε, ζηελ
απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη εηδηθά ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Υσξνηαμηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ζηηο ΓΗΠΔΥΩ αιιά θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθψλ
Διέγρσλ, έρεη απνδνζεί θαη ε αξκνδηφηεηα ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, είηε
πνιενδνκηθψλ, είηε ζε αηγηαινχο θαη παξαιία, ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
γεληθφηεξα.
Δίλαη δπλαηφλ ε απνθεληξσκέλε λ’ αληαπνθξηζεί ζην ξφιν απηφ
ρσξίο λα έρεη νξγαλσκέλεο Τπεξεζίεο Σερληθέο, ρσξίο κεραληθνχο, ρσξίο
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ; Γηα λα κελ πσ θαη γηα ηα ρξήκαηα ηα νπνία θάπνπ,
θάπνηε ζα καο δψζνπλ. Υσξίο κηα Σερληθή Τπεξεζία πνπ λα έρεη φιε απηή ηε
δνκή κηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο δε κπνξνχκε λ’ αληαπνθξηζνχκε, θαη ην μέξεη ν
Τπνπξγφο ζηηο θαηεδαθίζεηο απζαηξέησλ, είηε είλαη απηφ πνιενδνκηθά είηε ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο ζηνλ αηγηαιφ θαη παξαιία, αιιά αθφκε θαη ζηελ θαζαίξεζε
δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ έρνπκε θνβεξφ πξφβιεκα.
Γη’ απηφ αιιάδνπκε ηε δνκή ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ
ε νπνία ζ’ αζρνιείηαη κελ θαη κε ηνπο θπζηθνχο ρψξνπο φπσο βιέπεηε,
δειαδή αιιάδνπκε ηε δνκή θαη αληί γηα Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ
πξνζζέηνπκε θαη επνπηείεο έξγσλ γηαηί είλαη ε ελ γέλεη ηερληθή ππνζηήξημε
ηεο απνθεληξσκέλεο. Γε ιέεη ηίπνηε απηφ. ηελ Καβάια, ζην Σκήκα Σερληθήο
Τπνζηήξημεο δελ έρεη νχηε έλαλ κεραληθφ. Ση ηερληθή ππνζηήξημε ζα είλαη
απηή;
Γελ έρεη θη άιια πνιιά, νχηε ηερληθνχο θαησηέξνπ, αο πνχκε
ΓΔ ή ΣΔ, δελ έρεη ηίπνηε. Γίλεηαη έλα λέν ηκήκα, ηξνπνπνηείηαη ην ηκήκα θαη
ιέγεηαη Σκήκα Διέγρνπ Δπνπηείαο Έξγσλ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο,
παξακέλεη ην Φπζηθψλ Πφξσλ, έρεη ηα ιαηνκεία, ΑΠΔ θη φια απηά θαη βέβαηα
έρνπκε θαη ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ησλ εξξψλ
θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
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Βέβαηα εδψ πξνηείλνπκε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Σκήκαηνο
Σερληθήο Τπνζηήξημεο Φπζηθψλ Πφξσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζε
Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ. Γελ είλαη δπλαηφ λα ζηαζεί έλα Σκήκα φηαλ
έρνπκε ην 76% εμαγσγήο καξκάξσλ θαη ιαηφκεπζεο ζηε Γξάκα, Καβάια θαη
Ξάλζε θαη λα είλαη ε Γηεχζπλζε ζηε Θεζζαινλίθε. Ή λα έρνπκε ηα 220
αδεηνδνηεκέλα ΑΠΔ θαη θπξίσο αλεκνγελλήηξηεο, ζηα ζχλνξα Ρνδφπεο –
Έβξνπ 220 θαη λα είλαη ε Γηεχζπλζε ζηε Θεζζαινλίθε, ή λα έρνπκε
αληηπιεκκπξηθά ή νηηδήπνηε ζηνλ Έβξν επάλσ θαη ε Γηεχζπλζε λα είλαη ζηε
Θεζζαινλίθε.
Έρεη γίλεη ηφηε κε ηνλ "Καιιηθξάηε" ε δηεξγαζία απηή, φπνπ
έγηλαλ θαη δπν Γηεπζχλζεηο Τδάησλ θαη θαιψο έγηλαλ γηαηί ζα ήηαλ κεγάιν
πξφβιεκα, θαη πξνηείλνπκε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο
Τπνζηήξημεο ζε Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ θαη Δπνπηείαο Έξγσλ
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο ΓΗΠΔΥΩ
ζα θαηαθέξεη λ’ αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηεο απνθεληξσκέλεο.
Ζ δεχηεξε πξφηαζε είλαη, θη επεηδή είκαη 35 ρξφληα ππάιιεινο,
απηή ε πνιππινθφηεηα αξκνδηνηήησλ, απηφ είλαη πνπ ζπάεη ηα λεχξα ηνπ
πνιίηε. Έξρεηαη ζ’ εκέλα, ηνλ ζηέιλνπλ εθεί, απφ εθεί ηνλ ζηέιλεη εθεί θαη ζην
ηέινο θαηαιήγεη πάιη ζ’ εκέλα θηι. Καη θέξλσ παξάδεηγκα ηα ιαηνκεία, πνπ
είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο ηεο δηθήο καο.
Γηα λα βγάιεηο κηα ζπλαίλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ρξεηάδεζαη
ελάκηζε, δπν ρξφληα, αλάινγα πψο ζα πεηχρεηο θαη αλάινγα ηε δηάζεζε έρεη ν
ππάιιεινο λα ζ’ εμππεξεηήζεη γξήγνξα, αλ δελ έρεη 500 θαθέινπο πίζσ θαη
αλ παο θαη γηα κίζζσζε μαλά, ζεο άιινλ ελάκηζη ρξφλν φηαλ ζηελ Σνπξθία
ζέιεη 12 κε 15 κέξεο, ζηε Βνπιγαξία ζέιεη 30 θηι. Καη απφ πνχ πξνέξρεηαη
απηφ; Πξνέξρεηαη απφ ην φηη δελ ππάξρεη κηα Τπεξεζία.
Θα πάσ εγψ λα θαηαζέζσ ηελ αίηεζή κνπ θαη απφ θεη ζα πάσ
λα πάξσ ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο. Άξα πξνηείλνπκε ζηε Γηεχζπλζε Σερληθνχ
Διέγρνπ λα γίλεη κηα Τπεξεζία κηαο ζηάζεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ
ιαηνκείσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ησλ ΑΠΔ.
Ση ζπκβαίλεη ζήκεξα: ηα ιαηνκεία καξκάξσλ, ηελ άδεηα
εθκεηάιιεπζεο ηε δίλεη ε Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ απφ ηε Θεζζαινλίθε.
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ηνπο ζρηζηνιίζνπο, ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηε δίλεη ε αηξεηή Πεξηθέξεηα.
ηα αδξαλή πιηθά ηε δίλεη ε απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζηα βηνκεραληθά
πιηθά ηε δίλεη ην Τπνπξγείν. Γειαδή έρσ 4 δηαθνξεηηθέο άδεηεο ζε
δηαθνξεηηθέο Τπεξεζίεο.
Καη ςάρλεη ν θαεκέλνο ν πνιίηεο λα δεη πνχ ζ’ απεπζπλζεί θαη
ηη ζα θάλεη. Μηα ζηάζε. Ξεθηλάο απφ θεη θαη θαηαιήγεηο εθεί. Καη ηαπηφρξνλα
βέβαηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο απνθεληξσκέλεο Πεξηθέξεηαο,
νπνηνπδήπνηε ψζηε λα κπνξεί ν άιινο απφ ηελ Ακεξηθή, απφ νπνηνπδήπνηε
είλαη επελδπηήο, λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ππφζεζήο ηνπ. Να κελ
έξρεηαη φιε ηελ ψξα ζηελ Καβάια, λα κε ζεθψλεη ηειέθσλα, λα κελ θάλεη ην
έλα, λα κελ θάλεη ην άιιν.
Σν ίδην, είλαη θαη ζέκα ηεο εκέξαο ζ’ εκάο εδψ ηα δηαρεηξηζηηθά
ζρέδηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ηα νπνία γηα ηε δηθή καο πεξηνρή έρνπλ
εγθξηζεί θαη πάιη εκθαλίδεηαη ην ίδην θαηλφκελν. Ση ζπκβαίλεη: ηη ν
"Καιιηθξάηεο" φπσο θαη ν Ν. 4071/12, νξεηλνί κεηνλνηηθνί Γήκνη, πξνθάιεζε
πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ ηφζν ζηελ αδεηνδφηεζε έξγσλ πδξνιεςίαο
αιιά θαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Κη εγψ πξνηείλνπκε ην ίδην πξάγκα: Μηα Τπεξεζία. Σε
Γηεχζπλζε Τδάησλ Κεληξηθήο ή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαηαζέηεηο
ηα ραξηηά ζνπ, θαηαζέηεηο ηα ραξηηά ζνπ, θάλεηο ην έλα, θάλεηο ην άιιν θαη παο
απφ θεη θαη παίξλεηο ηελ αδεηνχια ζνπ ή νηηδήπνηε άιιν ρξεηάδεζαη απφ θεη,
είλαη κηα κεγάιε επηρείξεζε. Μπαίλεη ε Πεξηθέξεηα γηα εθείλν ην θνκκάηη πνπ
δελ είλαη νξεηλφο ν Γήκνο, είλαη κεηνλεθηηθφο, κπαίλνπλ νη Γήκνη πην είλαη
νξεηλνί κεηνλεθηηθνί.
αο πιεξνθνξψ φηη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ππάξρνπλ Γήκνη
πνπ απφ ην 2012 πνπ βγήθε ν λφκνο, δε καο έρνπλ ζηείιεη νχηε κία αίηεζε.
Οχηε κία. Οη αηηήζεηο πνπ είλαη απφ πέξπζη ζηνπο Γήκνπο ή ελάκηζε ρξφλν,
άξρηζαλ δεηιά-δεηιά λα έξρνληαη ηψξα, νη νπνίνη έρνπλ κηα εηζήγεζε κφλν,
έλα ραξηάθη θαη ιέεη «εηζεγνχκαζηε» θαη δελ έρεη ηίπνηε άιιν. θαη ηξέρεη ν
θαεκέλνο ν πνιίηεο λα βξεη πνχ είλαη θαη γηαηί απηφ θαη γηαηί ην άιιν.
Δγψ λνκίδσ φηη νη Γήκνη δελ ηα ζέινπλ απηά, γηαηί ζέινπλ
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Γελ είλαη ν Γήκαξρνο ηεο Κνκνηελήο εδψ, κηα
πεξίπησζε πνπ είρακε εδψ ζηελ πεξηνρή έζηεηιε έλαλ ζπεξκαηεγρχηε, θαη ην
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ηνλίδσ απηφ, γηα λα εμεηάζεη κηα ππφζεζε εηζήγεζεο γηα άδεηα ρξήζεο λεξνχ ή
φρη. Αλ είλαη δπλαηφλ απηά ηα πξάγκαηα. Γη’ απηφ θαη ιέκε κηα Γηεχζπλζε
Τδάησλ, εθεί θαηαιήγνπλ ηα πάληα.
Γε γίλεηαη ε πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ. Γήκαξρε θη εζχ
αξγείο λα ηα ζηείιεηο. Πάξα πνιχ θη εζχ. Ση λα θάλνπκε, δε κπνξεί λα
πεξηκέλεη ν πνιίηεο έλα ρξφλν πφηε ζα αδεηνδνηεζεί ν Γήκνο. Γηαηί δελ έρεηε
ππαιιήινπο, φρη ηίπνηε άιιν. Καη δελ μέξεηε απφ δηαρείξηζε πδάησλ, δε κηιάσ
γηα ηελ χδξεπζε.
Καη ηψξα ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο πξνβιέπνληαη κηα ζεηξά
κέηξσλ πνπ πεξηέρνπλ πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη
λα δηαηππσζνχλ κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, ελψ ζχκθσλα κε ην 3852 ηνλ "Καιιηθξάηε", ε αξκνδηφηεηα
έθδνζεο

ξπζκηζηηθψλ

θαλνληζηηθψλ

απνθάζεσλ

έρεη

δνζεί

ζηνλ

Πεξηθεξεηάξρε, αθνχ φκσο πεξάζεη απφ ην πκβνχιην Τδάησλ ηεο
απνθεληξσκέλεο.
Γειαδή

ηέηνηα

πνιχπινθα

πξάγκαηα

γηαηί;

Γελ

ην

θαηαιαβαίλσ. Ή ηα παίξλεη ε Πεξηθέξεηα φια ή ηα παίξλεη ε απνθεληξσκέλε
θαη ηειεηψλεη ε ππφζεζε, λα κελ ηξειαίλεηαη ν άλζξσπνο. Γη’ απηφ θαη
πξνηείλνπκε

ηελ

επαλαθνξά

ησλ

παξαπάλσ

αξκνδηνηήησλ

ζηελ

απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Σν λεξφ είλαη εζληθφ αγαζφ θαη
πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά πεξηζζφηεξν θαη βέβαηα θη απφ θάησ δε
κηιάκε γηα πδξεχζεηο πνπ είλαη θαζαξά άιια ζέκαηα, είλαη ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, αλ θη εθεί επεκβαίλνπκε κε βάζε ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ είπε
ν θ. Κακπάο, αιιά εθεί θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο εζείο.
Απ’ φ,ηη βιέπε εθεί ππάξρεη κηα λέα δνκή ζηηο ΓΗΠΔΥΩ.
Τπάξρνπλ ηα δπν ηκήκαηα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ φπσο
θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ θαη φπσο είπα πξνεγνπκέλσο,
πξνηείλνπλ θαη πηζηεχσ λα ην δερζεί ην ΤΠΔΚΑ, έλα Σκήκα Καηεδαθίζεσλ θαη
Καζαηξέζεσλ Πηλαθίδσλ. Αλ δελ ππάξμεη ηέηνηα Τπεξεζία ή έζησ ζε επίπεδν
Σκήκαηνο, δε ζα γίλνπλ πνηέ θαηεδαθίζεηο.
Απηφ κεηαμχ ΔΔΚΑ – Τπνπξγείνπ πνπ ηα θξαηάεη εθείλε, κεηά
κεηαληψλεη θαη χζηεξα απφ 6 κήλεο ηα δίλεη ζ’ εκάο θαη δίλεη ηα κηζά, κεηά ηα
θξαηάεη μαλά, ηα παίξλεη πίζσ θαη ηα μαλαδίλεη ζηελ απνθεληξσκέλε, απηά
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είλαη παηρλίδηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνλ θφζκν. Καη δε καο ηηκά απηφ ην πξάγκα.
Καη βέβαηα ππάξρεη θαη ην άιιν Σκήκα, πληνληζκνχ Πξνζηαηεπνκέλσλ
Πεξηνρψλ.
Σν είδαηε εθεί, απηφ ήδε δξνκνινγήζεθε απφ ην ΤΠΔΚΑ θαη
πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 3937/11 σο Γηεχζπλζε ζ’ εκάο. Αιιά εκείο δελ
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα Γηεπζχλζεηο θαηλνχξγηεο, πξέπεη λα ην θάλνπκε
Σκήκα. ην ΤΠΔΚΑ ππάξρεη Σκήκα. Ση ζεκαίλεη απηφ; Απηφ ην Σκήκα
αληηθαζηζηά ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο φπσο πξνσζείηαη ήδε απφ ην ΤΠΔΚΑ.
Απηφ ηη είλαη; Γελ ην θαηάιαβα, ν λφκνο 3937/11, καο δίλεη ηε δηαρείξηζε ή ην
ζπληνληζκφ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ, ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζηελ
νπζία, θαη απφ 1/1/2014, ζε ιίγεο εκέξεο. Κη εκείο δελ έρνπκε ηδέα, δελ
μέξνπκε ηη γίλεηαη, ηίπνηα.
Γειαδή ππάξρνπλ Φνξείο Γηαρείξηζεο, δε ζα ππάξρνπλ, ζα
έρνπλ έιεγρν θαη επνπηεία απφ ην Σκήκα απηφ απφ ηηο ΓΗΠΔΥΩ, απφ ηελ
απνθεληξσκέλε; Γελ μέξεη θαλείο ηίπνηα. Έλα άιιν πξφβιεκα κεγάιν,
ππάξρνπλ ηα Δξγαζηήξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηα πεξίθεκα ηα νπνία έρνπκε
εκείο ζην θεληξηθφ ηεο Θεζζαινλίθεο, πηζηνπνηεκέλα, ησλ εξξψλ, ηεο
Καβάιαο πνπ έρεη επίζεο κηα πηζηνπνίεζε θαη ηεο Κνκνηελήο.
Πξέπεη επηηέινπο λα δνχκε, ηα ζέινπκε ηα εξγαζηήξηα απηά;
Γελ ηα ζέινπκε; Έρνπκε θφληξα κε ηα εξγαζηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο. Γελ είλαη
θφληξα, ε αξκνδηφηεηα είλαη ηεο απνθεληξσκέλεο, θαλνληθά εζείο ειέγρεηε.
Αιιά πξέπεη λα βξνχκε κηα ιχζε θαη λα πνχκε πνηνο παίξλεη ηα εξγαζηήξηα.
Σα παίξλεη ε Τπεξεζία ή λα είλαη ζηηο απνθεληξσκέλεο θαη ηειείσζε.
Γελ έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε, δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ γηα λα
πάξνπκε ηε δηαπίζηεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε μαλά θαη βέβαηα θη απηφ κε
επηκνλή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, πξνζπαζνχκε λα καο έξζεη ε αξκνδηφηεηα
ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επνπηεία
θαη έιεγρν ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ησλ ΟΣΑ ζηηο Γηεπζχλζεηο Σερληθνχ Διέγρνπ,
είλαη ε θαηλνχξγηα Τπεξεζία πνπ πξνηείλνπκε, κάιινλ ε κεηνλνκαζία.
Ζ Τπεξεζία απηή κπνξεί λα ζπλεπηθνπξεί ζην έξγν ηνπ
ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ κε ηαθηηθνχο θαη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ζην έξγν ησλ
ΟΣΑ, ηδηαίηεξα ησλ κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πνπ ζρεδφλ δελ ειέγρνληαη
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ζήκεξα απφ θαλέλαλ θαη λα απνζηέιινπλ εθζέζεηο ζην ψκα λα
επηιακβάλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Καη έλα άιιν ηξαγειαθηθφ είλαη ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο
ζπγθξφηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Σερληθψλ Έξγσλ ζην Γεληθφ
Γξακκαηέα. ήκεξα πθίζηαηαη ν εμήο αλνξζνινγηζκφο: Οη Πεξηθέξεηεο
ζπγθξνηνχλ ηα πκβνχιηα Σερληθψλ Έξγσλ ηα νπνία θαη εμεηάδνπλ ηηο
πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ αιιά ηηο απνθάζεηο ησλ
νπνίσλ ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο. Δίλαη ιίγν
ηξαγειαθηθφ απηφ. Ή δελ εκπιέθεηαη θαζφινπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ή θάηη
πξέπεη λα γίλεη. Σ
Σέινο, εθείλν πνπ ήζεια ζε γεληθέο γξακκέο λα πσ είλαη φηη ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζαξά δηαθξηηά φξηα κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ
αθνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθά, ρσξνηαμηθά θηι. ζέκαηα, κεηαμχ ησλ Κεληξηθψλ
Τπεξεζηψλ, ηνπ ΤΠΔΚΑ, ησλ απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο
θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ. Γειαδή έρνπλ δαιηζηεί ιίγν νη
Τπεξεζίεο.
ήκεξα βγαίλεη ν ηάδε λφκνο θαη ιέεη απηφ, βγαίλεη κηα
εγθχθιηνο, ε δεχηεξε εγθχθιηνο, καο ιέεη άιια απφ απηά πνπ ιέεη ν λφκνο. Καη
ηη γίλεηαη εθεί; πνηνο ηελ πιεξψλεη; Σελ πιεξψλεη ν πνιίηεο ν νπνίνο βξίδεη
εκάο, βξίδεη ην ΤΠΔΚΑ, βξίδεη ηελ Πεξηθέξεηα, βξίδεη ηνπο Γήκνπο. Έξρεηαη ν
ππάιιεινο θαη ηνπ ιέεη: «Γελ επηηξέπεηαη». «Μα έρσ ηελ εγθχθιην πνπ
επηηξέπεηαη».
Τπάξρνπλ ηέηνηα πάξα πνιιά, φπσο είπε ν Τπνπξγφο ην πξσί
φηη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ θάπνηα ιχζε κε ηα θαηλνχξγηα λνκνζρέδηα πνπ
ζα βγνπλ ηα ρσξνηαμηθά πνιενδνκηθά θαη εχρνκαη φια απηά λα είλαη πξνο ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ θφζκνπ, ηνπ πνιίηε, γηα ηνλ νπνίν θαληάδνκαη φηη είκαζηε
εδψ θαη δνπιεχνπκε ηφζα ρξφληα θαη αμίδεη λα ηνλ εμππεξεηνχκε.
Πηζηεχσ φηη φινη νη ππάιιεινη νη δηθνί κνπ αιιά θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο πνπ γλσξίδσ ηνπο αλζξψπνπο απφ παιηά, εθεί ηείλνπλ. αο
επραξηζηψ πνιχ.
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Κχξηε Γεσξγηάδε θαη' αξράο λα πσ θάηη γηα λα θαηαγξαθεί θαη
δελ είλαη γηα ιφγνπο ηππηθνχο, κηαο θη έρνπκε γλσξηζηεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
θαη επηκέλσ φηη ζέισ λα θαηαγξαθεί: Μαθάξη ην Γεκφζην λα είρε ηε ραξά λα
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έρεη ππαιιήινπο ζαλ εζάο πνπ λα γλσξίδνπλ ηφζν θαιά ην αληηθείκελφ ηνπο.
Σν ιέσ θαη ην ελλνψ.
Αλνίμαηε κηα ζεηξά δεηεκάησλ, ίζσο μαλαγξάςακε ηνλ
"Καιιηθξάηε" ζήκεξα. ίγνπξα απηφ καο μεπεξλά φινπο. Γχν ζχληνκα ζρφιηα
ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο. λησο ππάξρεη έλα δήηεκα, ν Τπνπξγφο ν θ.
Μαληάηεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο, ε θα Γηαλλαθνπνχινπ έρνπλ δεη ην δήηεκα
πνιχ δεζηά πιένλ, πξψηνλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν δσήο ησλ θνξέσλ.
Γε ζα ππάξμεη απηή ε ζπγρψλεπζε θαη πεγαίλνπκε κέρξη
31/12/15, ηαπηφρξνλα πξνεηνηκάδεηαη κηα αλαζεψξεζε ζπλνιηθά ηνπ πιαηζίνπ
πνπ αθνξά ηνπο θνξείο κηαο θαη αλεμαξηήησο φισλ ησλ ππνινίπσλ
πξνβιεκάησλ, απηή ηε ζηηγκή νη Φνξείο Γηαρείξηζεο αθνξνχλ ζην 30% ησλ
πεξηνρψλ NATURA θαη δε κπαίλσ ζηε δηαδηθαζία λα ζπδεηήζσ γηα φιεο ηηο
ππφινηπεο πεξηνρέο ζηε ρψξα πνπ ηεινχλ ππφ νπνηνδήπνηε θαζεζηψο
πξνζηαζίαο, πνπ είλαη άιιν έλα ζεκαληηθφ δήηεκα. Γελ είλαη κφλν νη NATURA
πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη θνξείο.
Σψξα ζε ζρέζε κε ηα λεξά, κηαο θαη ηα έρνπκε ζπδεηήζεη
πνιιέο θνξέο, ε άπνςή κνπ σο Δηδηθφο Γξακκαηέαο θαη ε εηζήγεζή κνπ πξνο
ηνλ θ. Καιαθάηε πνπ είλαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο, είλαη φηη νη αξκνδηφηεηεο γηα
ηα λεξά πξέπεη λα έξζνπλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Τδάησλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ.
Έρνπκε ην εξγαιείν πηα, λνκίδσ φηη αξρίδεη θαη σξηκάδεη ε ζπλζήθε θαη ζε φια
ηα

επίπεδα

ηεο

Γηνίθεζεο

λ’

αληηιεθζνχκε

ηε

ζεκαληηθφηεηα

ησλ

δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο σο εξγαιεία πνιηηηθήο επί ηεο
νπζίαο θαη φρη απιψο σο κειέηεο νη νπνίεο ζα κπνπλ ζ’ έλα ζπξηάξη.
Έρνληαο απηά ηα εξγαιεία ρξεηαδφκαζηε αθξηβψο κηα Τπεξεζία
σο Τπεξεζία αλαθνξάο, ε νπνία επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή θαη
ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο. Αλ σξηκάζνπκε σο θξάηνο ζε ζρέζε
κε ηα λεξά, αλ φρη ζηελ επφκελε αλαζεψξεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ, ζίγνπξα
ζηε κεζεπφκελε ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ζ’ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη φρη ησλ θεληξηθψλ Τπνπξγείσλ.
Θα έπξεπε λα είκαζηε έηνηκνη λα ην έρνπκε θάλεη ίζσο θαη εμ
αξρήο. Γελ ήηαλ φιεο νη Πεξηθέξεηεο, φιεο νη πεξηνρέο ηεο ρψξαο έηνηκεο. ε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ λνκίδσ φηη απηφ ζα είλαη ην
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κνληέιν ην απνηειεζκαηηθφ ζην κέιινλ. ήκεξα φκσο ε πνιπδηάζπαζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ζηα λεξά ρξεηάδεηαη λα ιπζεί.
Ζ δηθή κνπ αληίιεςε, ε αληίιεςε ηεο Τπεξεζίαο είλαη φηη νη
Γηεπζχλζεηο Τδάησλ πξέπεη λα παίμνπλ θεληξηθφ ξφιν. Γελ μέξσ αλ απφ ηελ
αηξεηή Πεξηθέξεηα ππάξρεη άιιε πξνζέγγηζε, αιιά λνκίδσ φηη ηδίσο γηα ηα
λεξά ε ζπλζήθε είλαη μεθάζαξε.
Π. ΜΗΡΔΛΖ: Δίκαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Τδξννηθνλνκίαο ηεο
Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
Δπεηδή κηιήζακε γηα ηα λεξά θαη ελ κέξεη κ’ έρεη θαιχςεη ν θ.
Γεσξγηάδεο, σο πξνο ην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ, φηη ππάξρεη έλα κεγάιν
κπέξδεκα, κφλν πνπ εκείο ην βιέπνπκε ιίγν απφ ηε δηθή καο ηε ζθνπηά, ηεο
Πεξηθέξεηαο, απηφ, φηη εκπιέθνληαη νη δπν Τπεξεζίεο, νη δπν θνξείο φπσο
είλαη ε Γηεχζπλζε Τδάησλ θαη ε δηθή καο Τπεξεζία είλαη έλα ζνβαξφ
πξφβιεκα θαη ζην ηέινο δελ μέξνπκε πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα πνην πξάγκα.
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: πγλψκε γηα ηε δηαθνπή, θαη καθάξη λα ήζαζηε κφλν εζείο.
Π. ΜΗΡΔΛΖ: ίγνπξα, λαη. Θα ήζεια λ’ αλαθεξζψ ζην ζέκα ηεο ξχπαλζεο
ησλ πδάησλ.
Έλα εξψηεκα δηθφ καο είλαη πνηνο θνξέαο είλαη ππεχζπλνο θαη
πξέπεη λα ινγνδνηήζεη ζε πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο ή ζε θάπνηα πεξηζηαηηθά
πνπ δηαπηζηψλνπκε κηα ζνβαξή ξχπαλζε, φπσο έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ.
χκθσλα κε ηνλ "Καιιηθξάηε", αλαθέξεηαη ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, νη Πεξηθέξεηεο γεληθψο. ηη είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ξχπαλζεο θαη ηε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο.
Απφ ηελ άιιε φκσο ππάξρνπλ νη ζηαζκνί ειέγρνπ πνπ
νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ θαη έρνπλ άκεζε εηθφλα γηα ηέηνηα
ζέκαηα. πάλησο εκείο δελ έρνπκε ζηαζκνχο ειέγρνπ ζηελ αξκνδηφηεηά καο.
Οπφηε ίζσο απηφ ζα έπξεπε λα μεθαζαξηζηεί ψζηε λα ππάξρεη έλαο ζνβαξφο
θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη.
Αιιά δε ζα κείλσ κφλν ζηα ζέκαηα ησλ πδάησλ νπνηνπδήπνηε
ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα ησλ αξκνδηνηήησλ, ππάξρεη θαη ζε άιια ζέκαηα.
Π.ρ. γεληθά ζηνπο ειέγρνπο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ηελ
ηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, εδψ εκπιέθνληαη πάιη δηάθνξνη θνξείο θαη
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Τπεξεζίεο. Πξψηα-πξψηα ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο,
ζηε ζπλέρεη αξκφδηα είλαη θαη ε απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, είλαη ε Πεξηθέξεηα
θπζηθά αξκφδηα θαη ηα θιηκάθηα ειέγρνπ πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο.
Δπίζεο πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 4014 θαη πξνβιέπνληαη νη
ειεγθηέο πεξηβάιινληνο λα θάλνπλ ειέγρνπο ζηα έξγα ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Θεσξνχκε φηη απηφ είλαη κηα κεγάιε αιιειεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη δελ
ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαη απηφ ελέρεη ζην ηέινο ηνλ θίλδπλν φηη ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο ή
γίλεηαη έιεγρνο κνλάρα κεηά απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαγγειία.
Απηά σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο, ζα κπνξνχζα λα πσ θαη άιια
παξαδείγκαηα αιιά απηά είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζεσξψ. Δπίζεο πξνβιήκαηα
αληηκεησπίδνπκε θαη ζην ζέκα ην γεληθφηεξν, ην ζεζκηθφ πιαίζην, έρνπλ γίλεη
αιιεπάιιειεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο
κεηά ηνλ 1650 πνπ βγήθε ην ‘86 αιιά θπξίσο θαη κεηά ηνλ "Καιιηθξάηε",
ηξνπνπνηήζεθαλ πάξα πνιιά άξζξα θαη πνιιέο θνξέο απνζπαζκαηηθά
ρσξίο ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
Γεκηνχξγεζαλ κηα πιεζψξα λνκνζεηεκάησλ θαη απνθάζεσλ
πνπ έρνπλ ζπρλά σο απνηέιεζκα είηε ηελ αληηθαηηθή αιιειεπηθάιπςε
δηαηάμεσλ, είηε ηε δεκηνπξγία θελνχ λφκνπ θαη ζπλεπψο ηελ αδπλακία
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο αδηθαηνιφγεηεο
ηαιαηπσξίαο ηνπ πνιίηε.
Δδψ ζα ήζεια λ’ αλαθέξσ θάπνηα παξαδείγκαηα, είλαη πάξα
πνιιά βέβαηα. Πξψηα-πξψηα, έρεη θαζπζηεξήζεη ππεξβνιηθά ε έθζεζε ησλ
ΠΠΓ. Βέβαηα ηψξα έρνπκε πξνρσξήζεη, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα αξθεηά, αιιά
απφ ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ ηνπ 4014 κέρξη ζήκεξα πέξαζαλ δπν ρξφληα θαη
αθφκα δελ έρεη νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο.
Δπίζεο δελ έρνπλ εθδνζεί φιεο νη ΚΤΑ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ην Ν. 4014 πνπ θαη απηφ θπζηθά δεκηνπξγεί θάπνηα πξνβιήκαηα. άιιν
παξάδεηγκα απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο λνκνζεζίαο απνηειεί π.ρ. ε
θαηάξγεζε

ηεο

Τπνπξγηθήο

Απφθαζεο

πεξί

δηάζεζεο

ιπκάησλ

θαη

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Δδψ βιέπνπκε φηη αληηθαζηζηνχληαη κφλν νη
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεδάθηα θαη ηελ επηθαλεηαθή δηάζεζε ιπκάησλ
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αθήλνληαο ζ’ εθθξεκφηεηα ηε δηάζεζε ιπκάησλ ζ’ επηθαλεηαθφ πδάηηλν
απνδέθηε.
Βέβαηα πξνρζέο πήξακε κηα εγθχθιην πνπ δηεπθξίληδε φηη
παξακέλεη ζε ηζρχ γηα ηε δηάζεζε ιπκάησλ ζ’ επηθαλεηαθφ πδάηηλν απνδέθηε
ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ’65 αιιά ζεσξνχκε φηη απηφ δελ απνηειεί ίζσο ηε
ιχζε, δειαδή λα ξπζκίδεηαη έλα θελφ λφκνπ κε κηα εγθχθιην θαη λα κε γίλεηαη
κηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε.
Τπάξρνπλ

επίζεο

παιαηφηεξεο

δηαηάμεηο

πνπ

ρξήδνπλ

αλαζεψξεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ, επεηδή ε εθαξκνγή ηνπο δεκηνπξγεί
αζάθεηεο ππφ ην πξίζκα ηεο λέαο λνκνζεζίαο. Π.ρ. έρνπκε ηελ ΚΤΑ
37111/2012 ε νπνία πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ην Ν.4014 φζνλ αθνξά ηε
δεκνζηνπνίεζε

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ

αδεηνδνηήζεσλ

γηα

έξγα

θαη

δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Β’.
Ξέξνπκε φηη δεκνζηνπνηνχληαη νη απνθάζεηο ζηελ Δθεκεξίδα,
ηψξα φκσο πνπ ππάξρεη ε «Γηαχγεηα» θαη νχησο ή άιισο αλαξηψληαη φιεο νη
απνθάζεηο εθεί, ίζσο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί απηφ θαη λα θαηαξγεζεί απηή ε
δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηε δεκνζίεπζε ζηνλ Σχπν.
Γηα

ηηο

πεξηνρέο

NATURA

δε

ζ’

αλαθέξσ,

είπαλ

νη

πξνεγνχκελνη νκηιεηέο. Οπφηε βάζεη απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπκε
δηαπηζηψζεη εκείο σο Τπεξεζία ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο πξνηάζεηο,
μεθηλψληαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο δηθήο καο Πεξηθέξεηαο,
λα γίλεη εθεί πην ζαθήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ
Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ.
Δπίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα
είλαη ε θσδηθνπνίεζε φιεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ψζηε λα κελ
ππάξρεη απηφ ην ράνο πνπ δηαπηζηψλνπκε ζήκεξα.
Μηα άιιε πξφηαζε είλαη λα γίλεη αλαζεψξεζε ηνπ 4014 σο
πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο, ίζσο ζα ήηαλ θαιφ γηα λα πεηχρνπκε θαη θαιχηεξε
απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ, λα γίλεη κηα επεμεξγαζία θαη λα μαλαζθεθηεί
ην Τπνπξγείν κήπσο νη δξαζηεξηφηεηεο Α1 κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ ζηελ
απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε π.ρ. θαη ε Πεξηθέξεηα λα αλαιάβεη ηα έξγα
θαηεγνξίαο Α2 απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα ηα κηθξφηεξα έξγα θαηεγνξίαο Β’ πιένλ
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έρνπλ βγεη ηα ΠΠΓ θαη νπζηαζηηθά δελ εθδίδνληαη απνθάζεηο έγθξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
Μηα άιιε πξφηαζε είλαη λα γίλεη ε επίζπεπζε ηνπ εληαίνπ
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, νχησο ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζ’ απηφ φινη νη
θνξείο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη επίζεο θαη ζε κέξνο απηνχ λα έρεη πξφζβαζε
θαη ν πνιίηεο, ν ελδηαθεξφκελνο.
αθήο απφδνζε ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ αλεμάξηεηα θαηεγνξίαο ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο. Θεσξνχκε φηη ν ξφινο ηεο Πεξηθέξεηαο πξέπεη λα είλαη θπξίσο
ειεγθηηθφο γηα ηα έξγα πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα θαη ε Τπεξεζία
Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο λα ιεηηνπξγεί ζαλ Δπνπηεχνπζα Αξρή θαη ε
Πεξηθέξεηα λα ηειεί νπζηαζηηθά ηνλ ειεγθηηθφ ξφιν.
Μηα άιιε πξφηαζε πνπ έρνπκε θη εκείο, ηελ αλέθεξε θαη ν θ.
Γεσξγηάδεο, είλαη ε έθδνζε αδείαο ρξήζεο λεξνχ λα γίλεηαη απφ κηα Τπεξεζία
θαη φρη απηά ην πξάγκα πνπ γίλεηαη κέρξη ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ πνηα;
Π. ΜΗΡΔΛΖ: Δληάμεη, απηφ ην αθήλσ ιίγν ζ’ εθθξεκφηεηα, πάλησο ην ζέκα
είλαη φηη δε κπνξεί λα ζπλερηζηεί απηφ ην ζεκεξηλφ, δειαδή λα θαηαηίζεηαη ε
αίηεζε είηε ζην Γήκν είηε ζηελ Πεξηθέξεηα θη απφ θεη θαη πέξα λα εηζεγείηαη ε
Πεξηθέξεηα ή ν Γήκνο θαη ζηε ζπλέρεη αλα πεγαίλεη ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ
θαη νχησ θαζ' εμήο. Γειαδή πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεηαη απφ κηα
Τπεξεζία.
Δπίζεο ν έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ λα ππαρζεί
νπζηαζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Γε ζ’ αλαθεξζψ θαζφινπ γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, γηαηί λνκίδσ φηη
έρνπλ εηπσζεί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο.
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Απιψο λα πσ ελ ζπληνκία πσο ηα ΠΠΓ έρνπλ θιείζεη θαη ηα
δπν ηειεπηαία πνπ απέκεηλαλ λνκίδσ ην έλα αθνξνχζε ηα πδξαπιηθά, έρεη ήδε
ππνγξαθεί απφ ηνλ θ. Μαληάηε, άξα έρνπκε ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ
ΠΠΓ.
ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα πνπ βάιαηε, έρσ κηα παξάθιεζε: Αλ
ζέιεηε φπσο αθξηβψο ηα θαηαγξάςαηε λα καο ηα ζηείιεηε ζην Τπνπξγείν κηαο
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θη έρεηε βάιεη ζηε νπζία κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη λα ηα πξνσζήζνπκε θαη ζηηο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο. ε ζρέζε πάιη κε ηα λεξά, Δηδηθφο Γξακκαηέαο είκαη, ζ’ απηά
αλαθέξνκαη, ζα πσ φηη πξαγκαηηθά ηα λεξά κπνξνχλ λ’ απνηειέζνπλ
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ αξκνδηνηήησλ
πνπ ππάξρνπλ.
Αλ ιχζνπκε ην δήηεκα ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηα λεξά, λνκίδσ
κπνξνχκε κεηά θαη γηα φια ηα ππφινηπα. Καη ην γεγνλφο φηη δελ έρεηε κηα
ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο θαη είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ
πξφθεηηαη λ’ αλαθνηλσζεί θαη άκεζα, ήδε νη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ γλσξίδνπλ γη’
απηφ, έρνπκε ζπλεξγαζηεί πνιχ ζηελά 8 κήλεο ηψξα, ε δηαδηθαζία ηεο
αδεηνδφηεζεο γηα ηελ άδεηα ρξήζεο λεξνχ, γηα ηηο γεσηξήζεηο, γηα ην πφζν ν
κέζνο Έιιελαο θαη θπξίσο ν κέζνο αγξφηεο Έιιελαο ρξεζηκνπνηεί ηηο
γεσηξήζεηο, είλαη έλα θπξίαξρν δήηεκα αλαπηπμηαθφ, πνιηηηθφ, ηα πάληα.
Σν λα κελ έρνπκε κηα μεθάζαξε δηαδηθαζία ζηελ αδεηνδφηεζε
ηεο ρξήζεο ησλ γεσηξήζεσλ, πνχ λα πάκε ζε άιια δεηήκαηα κεηά, ηδίσο
φηαλ θαη θαιψο, έλαο απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο ππιψλεο ηεο ρψξαο καο
ζέινπκε φινη λαη είλαη ε αγξνηηθή παξαγσγή. Άξα ζα έιεγα ρξεηάδεηαη φινη
καο κε κηα κεγαινθαξδία θαη αλνηρηνκπαιηά λα ην δνχκε ην δήηεκα ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη λα ην ιήμνπκε φζν πην ζχληνκα γίλεηαη.
Η. ΦΑΝΔΚΑ: Δίκαη απφ ην Γξαθείν Δλέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο.
Γπν παξαηεξήζεηο, ην έρεηε ζνβαξέςεη αξθεηά, δπν κηθξέο πξνηαζνχιεο αλ
είλαη δπλαηφλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη λα θαηαιήμσ, ή
κάιινλ λα μεθηλήζσ απ’ απηά πνπ αθνχζηεθαλ απφ ηνλ θ. Γεσξγηάδε θαη απφ
ηελ απνθεληξσκέλε θαη απφ ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα.
Δίκαζηε έλαο θνξέαο ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο πνπ είκαζηε
σθειεκέλνη απφ κηα γελλαηφηεηα κπνξψ λα ην πσ, γηαηί ην δεηνχζαλ ρξφληα,
αξκνδηνηήησλ, απφ ην ΤΠΔΚΑ πξνο ηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.
Αλαθέξνκαη ζην ζέκα ηεο γεσζεξκίαο φπνπ απφ ηφηε πνπ έγηλε απηφ πνπ
δεηείην, ήδε θάπνηα γεσζεξκηθά πεδία αξρίδνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη θαη ην
ζεσξνχκε φινη φηη είλαη έλαο αξθεηά αλαπηπμηαθφο ηνκέαο ν νπνίνο ζα δψζεη
αξθεηά απφ ηψξα θαη ζηα επφκελα ρξφληα.
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Οπφηε αλ ην ΤΠΔΚΑ δψζεη θη άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ
επηζπκνχλ, ζηγά-ζηγά λνκίδσ φηη ζα είλαη έλα θαιφ εξγαιείν. Θα ήζεια λα
κηιήζσ πάλσ ζηε γεσζεξκία αθνχ μεθίλεζα έηζη, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
γεσζεξκίαο: Τπάξρεη έλα θελφ θαη αλ είλαη δπλαηφ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απηά
ζην κέιινλ, δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηψξα θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξνπαξαγσγήο.
Ζ ειεθηξνπαξαγσγή ε νπνία ζην δπλακηθφ είηε ησλ Γήκσλ
έρνπκε θη άιιεο δεζκεχζεηο, αο πνχκε ην 20-20-20 ή ην χκθσλν ησλ
Γεκάξρσλ ή θάπνπ πνπ ζπκκεηέρνπκε θαη πξέπεη λα ην βάινπκε ζην
ελεξγεηαθφ καο ηζνδχγην, θαη απηνχ ηνπ είδνπο δειαδή θαη ηελ παξαγσγή απφ
ηηο ΑΠΔ.. Κη αλ βξνχκε έλα εξγαιείν πνπ λα καο βνεζήζεη γηα φζνπο
κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ζα είλαη θαιφ.
Σν επφκελν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη γηα ηα λεξά, είπαηε
αξθεηά αιιά θαη ζε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θαηαζέζεη είηε πξνο ην
ΔΠΠΔΡΑΑ είηε πξνο ην ΤΠΔΚΑ είηε πξνο ην ΚΑΠΔ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
αο πνχκε ζπιινγή βξφρηλσλ λεξψλ, κηθξψλ θξαγκάησλ, αθφκε θαη ζηνλ θάζε
θάηνηθν, ζην θάζε ζπίηη, λα θάλεη απηή ηε ζπιινγή λεξψλ νπφηε λα κε
ρξεηάδεηαη λα θάλεη ηφζε ρξήζε απφ ηα δίθηπα ηα νπνία πξέπεη απηά απφ δσ
θαη πέξα λα ηα επεθηείλνπκε θαη λα ηα βάινπκε ζηε δσή καο κε κηα ζεηξά
άιισλ πξαγκάησλ.
Αλαθέξζεθε εδψ απφ ηελ θα Ρίδνπ λνκίδσ ην θνκκάηη ην πνιχ
επαίζζεην θαη ζπδεηείηαη ρξφληα γηα ηελ Κίξθε. Ννκίδσ φηη θάπνηα ζηηγκή
πξέπεη λα δνζεί ιχζε αιιά ζαλ ηνπηθή θνηλσλία νθείισ λα ζέζσ θη έλα
εξψηεκα, έλα αξλεηηθφ ην νπνίν πξέπεη λα επνπισζεί θη έλα ζεηηθφ πνπ
αθνχκε φηη ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Γελ είκαη γλψζηεο, δελ είκαζηε θαη νη
αηξεηνί γλψζηεο απηψλ, αιιά ζα βάδσ θαη ην ζέκα ηνπ δενιίζνπ.
Σν ζέκα ηνπ δενιίζνπ ην νπνίν, έλα δεχηεξν θνίηαζκα ζην λνκφ
Έβξνπ είλαη ζηελ Κίξθε. Άξα γεηηληάδνπλ απηά ηα δχν, ζα ην έιεγα έηζη
αθειέζηαηα, ην θαθφ πνπ πξέπεη λα ην δηνξζψζνπκε απφ ηα παιηά ρξφληα κε
ην ζεηηθφ πνπ θαίλεηαη φηη είλαη ζεηηθφ, δε γλσξίδσ πεξηζζφηεξα, εζείο λνκίδσ
θαη νη Τπεξεζίεο φηη ζα καο ην ππνδείμνπλ θαη θπζηθά ν δεχηεξνο ηνκέαο είλαη
φηη αλ είλαη φλησο ηφζν ζεηηθά φια απηά, ζέινπκε ζηελ πεξηνρή καο λα γίλεη
ρξήζε θαη λ’ αλαπηπρζνχλ φια απηά.
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Καηαιήγσ θαη ηειεηψλσ κ’ έλα εξψηεκα: Με κηα ηξνπνπνίεζε
ζηελ ΚΤΑ ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ
πνπ θάπνηεο πεξηνρέο πνπ είλαη ζηελ άθξε θαη θαηνηθήζηκεο θαη γίλεηαη ρξήζε
απφ ηνλ πιεζπζκφ καο, ζε κηα παξαιία αλ ρξεηαζηεί λ’ αλαθέξνπκε θαη αλ
ρξεηαζηεί θάηη λα δεηεζεί ν Πξφεδξνο ηνπ θνξέα κπνξεί λα ζαο ελεκεξψζεη
αθξηβψο, είλαη ζηελ θαηεγνξία απαγφξεπζεο, ζα λα είλαη ζηελ θαξδηά ηνπ
Γέιηα ηνπ Έβξνπ.
Αλ είλαη δπλαηφλ λα κελ είλαη, λ’ αιιάμεη θαη λα πάεη ζηελ 3 ε
δψλε, ή ζηελ 4ε αλ ππάξρεη. Απηά απφ κέλα θαη ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Απιψο λα ξσηήζσ θάηη: Γηαρεηξηζηηθφ απφ ην θνξέα έρνπκε;
Α. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ: Γηαρεηξηζηηθφ απφ ην θνξέα νπζηαζηηθά εγθεθξηκέλν δελ
έρνπκε. Έρνπλ πεξάζεη 4 ρξφληα, ήδε πξέπεη λα πάκε ζε κηα επηθαηξνπνίεζε
θαη πξέπεη λα δνχκε θαηά πφζν, δελ ήζαζηε εδψ, ην επεζήκαλα ζηελ νκηιία
κνπ πξηλ θαηά πφζν κπνξνχκε ή απφ ηα ηειεηψκαηα ηνπ Γ’ ΚΠ ή ζηηο αξρέο
ηνπ άιινπ λα βξνχκε ηξφπν λα ρξεκαηνδνηήζνπκε επηθαηξνπνίεζε
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο.
Θα ήηαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα
κπνχκε κε εγθεθξηκκέλα ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. ζνλ αθνξά
γηα ηε δψλε απηή ηεο Άλζηαο, είλαη πην ζχλζεηα ηα πξάγκαηα, κπνξεί λα είλαη
ζηελ άθξε, δελ είλαη ηφζν αζήκαληε, δε κπνξεί λα πάεη ζηελ 4 ε θαηεγνξία,
είλαη ζεκαληηθή, παξ’ φια απηά επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή ε νπνία δπν
κήλεο ην ρξφλν, Ηνχιην – Αχγνπζην ην θαινθαίξη ζα κπνξνχζαλ λα ηε
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θάηνηθνη, φρη γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν, ζα κπνξνχζακε
λα

ζπλαηλέζνπκε

ζε

κηα

ειεγρφκελε

πξφζβαζε

ζηελ παξαιία,

ζε

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη.
Ήδε ην έρεη πξνηείλεη ν θνξέαο απηφ. Παξ’ φια απηά, απηφ
πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη έγθξηζεο ελφο
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηαηί νη Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο έρνπλ ην
πξφβιεκα κε ην ηΔ πνπ έρνπλ νξηαθή λνκηκφηεηα. Γπζθνιεπφκαζηε λα
πξνρσξήζνπκε ζηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο γηαηί δελ έρεη γίλεη αθφκα ε
αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη ππάιιεινη ηνπ
ΤΠΔΚΑ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ην ίδην,
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απηή ηε ζηηγκή είκαζηε κε ηξία κέιε ιηγφηεξν, δελ έρνπκε ηελ απαξηία πνπ
κπνξνχκε λα έρνπκε.
Έρνπκε δεηήζεη εδψ θαη 6 κήλεο ηελ αληηθαηάζηαζε, είλαη ζην
γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δείηε γηα λα κπνξέζεη λα
ζπλεδξηάζεη κε απμεκέλε πιεηνςεθία, λα θάλεη πξφηαζε γηα αλακφξθσζε ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, λα έξζεη ζηηο Τπεξεζίεο, λα πεξάζεη απφ ην ηΔ,
είλαη κηα αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.
Η. ΝΗΚΟΤ: Μηζφ ιεπηφ λα πσ κφλν γηα ηε γεσζεξκία πνπ είπαηε. Οπζηαζηηθά
δελ

ππάξρεη

θάπνηα

απαγφξεχζε,

θάπνηνο

πεξηνξηζκφο

γηα

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ηε γεσζεξκία, απηφ πνπ θαίλεηαη, πξνθαλψο εδψ
ππάξρεη, ηψξα έρνπλ πξνρσξήζεη θαη νη έξεπλεο θαη έρεηε βεβαησκέλν
γεσζεξκηθφ δπλακηθφ, αιιά παξάδεηγκα ηφζα ρξφληα ε κφλε αίηεζε πνπ είρε
γίλεη ζηε ΡΑΔ γηα ειεθηξνπαξαγσγή απφ γεσζεξκία ήηαλ ζηε Λέζβν, 8 MW
ην νπνίν δελ έρεη πξνρσξήζεη αθφκα θαη ηψξα πξνζπαζνχλ.
Πάλησο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο, ήδε νη εγγπεκέλεο ηηκέο είλαη
πην πςειέο απφ άιιεο κνξθέο ΑΠΔ άξα κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη
απηφ ζα ρξεκαηνδνηηθφ θαη βέβαηα είλαη πξνηεξαηφηεηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ ΑΠΔ κε νηθνλνκηθνχο φξνπο φκσο, δειαδή γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή δελ
έρνπκε θαηαιήμεη αλ ζα είλαη άκεζε ελίζρπζε ή ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα
είδνο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο κε θάπνην Σακείν ή εγγπήζεσλ ή παξνρήο
δαλείσλ.
Καη βέβαηα πνιχ θαιχηεξα αλ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη λα
ππάξμεη ζπκπαξαγσγή, ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξα θαη γηα άκεζε επηρνξήγεζε
απηφ ζα ήηαλ πην επλντθφ. Δπραξηζηψ.
Κ. ΚΑΣΗΜΗΓΑ: Γελ μέξσ θαηά πφζνλ είλαη ζπκπαζεηηθφ λα κηιάεη θάπνηνο
3 ψξεο κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε κηαο εκεξίδαο, θαλνληθά έπξεπε λα
είρακε ηειεηψζεη ζηηο 4, είκαζηε ζηηο 7, επίζεο βιέπσ εδψ έλα αλαθάηεκα
ζρνιηαζκνχ, παξεκβάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα θνηηάμσ
λα είκαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκνο.
Θα ήζεια λα μεθηλήζσ κ’ έλα ζρφιην. Παξαθνινχζεζα ηελ
εξγψδε πξνζπάζεηα ηνπ θίινπ ηνπ Παλαγηψηε Γεσξγηάδε γηα ην πψο ζα γίλεη
θαιχηεξε ε απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, πψο ζα γίλεη πην θαιά νξγαλσκέλε,
πψο ζα ιχζνπκε ηα ζέκαηα αξκνδηνηήησλ θηι. Ννκίδσ φηη ππάξρεη κηα
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πξφηαζε πάλσ ζ’ απηφ ην πξάγκα, κπνξνχλ λ’ απινπνηεζνχλ πνιχ θαιά ηα
πξάγκαηα, είλαη απιά ε θαηάξγεζε ησλ απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ.
Οη

απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο δελ έρνπλ θαλέλα

ιφγν

χπαξμεο, είλαη έλα φλεηδνο, κηα ληξνπή γηα ηε ρψξα καο, είκαζηε ε κφλε ρψξα
ζηνλ θφζκν πνπ έρνπκε κηα Πεξηθέξεηα ηελ νπνία εθιέγεη ν ιαφο θαη έρεη
ιατθή εληνιή θαη κηα Πεξηθέξεηα ηελ νπνία νξίδεη ην θξάηνο γηα λ’ αζηπλνκεχεη
πξσηίζησο ηελ Απηνδηνίθεζε θαη λ’ αλαθαηεχεηαη ζε πξάγκαηα ηα νπνία δελ
έρεη θαλέλα ιφγν λα ην θάλεη.
Δγψ είκαη πνιηηηθφ πξφζσπν θαη έρσ ην ζάξξνο λα ην ιέσ θαη
λα ην θαηαγγέιισ απηφ ην πξάγκα. Ζ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε δελ έρεη
θαλέλαλ ιφγν χπαξμεο, νη ππάιιεινί ηεο θαη ην ζηειερηθφ ηεο δπλακηθφ
πξέπεη λ’ απνξξνθεζνχλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη απιά
λα κείλεη θάπνηα δνκή ε νπνία λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο λνκηκφηεηαο ηεο αηξεηήο
Απηνδηνίθεζεο θαη λα επηιακβάλεηαη ζεκάησλ ηα νπνία εθ ηνπ πληάγκαηνο δε
κπνξνχλ λα πάλε ζηελ Απηνδηνίθεζε.
Θα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο ζην ζέκα ην νπνίν ήηαλ λα
πξαγκαηεπζψ ζήκεξα. Ννκίδσ φηη δε ζα πσ ηίπνηε θαηλνχξγην. Ζ θιηκαηηθή
αιιαγή νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή ζην θιίκα πνπ νθείιεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε
αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηεο.

Δίκαζηε

εκείο

νη

άλζξσπνη

νη

νπνίνη

δεκηνπξγήζακε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ, θπξίσο κε ηελ ππέξκεηξε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ έθθιεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο δηφηη φιε
απηή ε ελέξγεηα ε νπνία παξάγεηαη θη εμαθνινπζεί θαη παξάγεηαη θαη ζήκεξα
γίλεηαη κε θαχζε.
Απηφ έρεη επεξεάζεη ην θιίκα θη έηζη πιένλ έρνπκε πην βίαηα
θαηξηθά θαηλφκελα, πην έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ
θπξίσο δπζκελείο θαηαζηάζεηο κε πιεκκχξεο. Ζ πιεκκχξα είλαη ε δηαθπγή
πδάησλ απφ ηα φξηα ηεο θπζηθήο ή ηερλεηήο θνίηεο πνηακνχ, ιίκλεο,
ζπιιέθηε, δεμακελήο, δηψξπγαο ή θξάγκαηνο. ηαλ μεθχγεη δειαδή, φηαλ
ραιάζεη ην ζχζηεκα απνξξνήο.
Οη πιεκκπξηθνί φγθνη πξνέξρνληαη απφ ηνπηθή βξνρφπησζε,
ππεξρείιηζε πνηακνχ, εηζξνή ηεο ζάιαζζαο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, απφ
ζξαχζε θξάγκαηνο ή απφ ιηψζηκν ρηνληνχ. Οη πιεκκχξεο είλαη θπζηθά
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θαηλφκελα αθνχ ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ κεηεσξνινγηθέο θαηαζηάζεηο ή
αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο.
κσο ζπκβαίλνπλ φηαλ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
απνζηξάγγηζεο φπσο πξνείπα, ηνπ θπζηθνχ ή ηνπ αλζξσπνγελνχο, δηφηη
ππάξρνπλ

θαη

ζπζηήκαηα

ηα

νπνία

απνζηξαγγίδνπλ

θπζηθά

θαη

αλζξσπνγελή, δε κπνξεί λα δηνρεηεχζεη ην λεξφ, ην ζχζηεκα δειαδή απηφ
πνπ παξάγεηαη απφ ηε βξνρφπησζε.
Έηζη έρνπκε ηηο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο, ε πιεκκχξα θάζε
θνξά απεηιεί αλζξψπηλεο δσέο, δσηθφ θεθάιαην, πεξηνπζίεο ησλ αλζξψπσλ,
ηηο ππνδνκέο, εδψ ζηνλ Έβξν έρνπκε ηεξάζηηα εκπεηξία πάλσ ζε απηά ηα
πξάγκαηα θάζε ρξφλν, κπνξνχκε λα γξάςνπκε βηβιία θαη λα εμεγήζνπκε θαη
ην έρνπκε θάλεη θαη ζε δηεζλή θφξα, έρνπκε κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία καο γηα ην
ηη ζεκαίλεη πιεκκχξα.
Έρνπκε δεκηέο ζε ππνδνκέο, έρνπκε πιεκκπξηζκέλα ρσξηά κε
θαηαζηξνθέο,

ήηαλ

πνιχ

ραξαθηεξηζηηθή

ε

θσηνγξαθία

απφ

ηα

πιεκκπξηζκέλα ιάβαξα φπνπ απφ ην λεξφ μεπξφβαιιαλ νη ζηαπξνί απφ ηνπο
ηάθνπο, θσηνγξαθία πνπ έρεη θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ. Εεκηέο ζηηο
ππνδνκέο, εδψ είκαζηε ζηε Ρνδφπε ην 2007.
Οη

πιεκκχξεο

αληηκεησπίδνληαη

κε

γλψζε

θαη

φζνη

δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα πιεκκχξαο πξέπεη λα γλσξίδνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα
θαη θπξίσο λα γλσξίδνπλ πψο ιεηηνπξγνχλ ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
απνξξνήο πνπ είλαη νη ιεθάλεο, ηα πνηάκηα, νη ρείκαξξνη θαη ηα ξπάθηα. Οη
απνδέθηεο είλαη ε ζάιαζζα θαη ε ιίκλε θαη ν απνδέθηεο είλαη απηφο πνπ νξίδεη
θαη ηε ιεθάλε απνξξνήο.
Γε κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο ιεθάλεο απνξξνήο, είλαη κία
θαη νξίδεηαη απφ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε. Δδψ έρνπκε ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο
Ρνδφπεο. Οη ξνέο, δηαρείξηζε – πξφιεςε, ε θπζηθή ξνή ζηε θπζηθή θνίηε
ζεκαίλεη φηη έρνπκε κηα θπζηθή θνίηε φπνπ ηξέρεη θαλνληθά ην λεξφ φπσο ην
έθηηαμε ε θχζε, έρνπκε ηε δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο, δηεπζεηεκέλα πνηάκηα
δειαδή, ηηο επζπγξακκίζεηο πνπ ζηνλ Έβξν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο
επζπγξακκίζεηο νη νπνίεο επεηδή δελ νινθιεξψζεθαλ ηα ζπλνδά έξγα ησλ
επζπγξακκίζεσλ έρνπκε πιεκκπξηθά θαηλφκελα -βιέπνπκε ην πέηαιν ηνπ
Πέπινπ..
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Οη θαηαζθεπέο αλαρσκάησλ είλαη έλα έξγν δηαρείξηζε ηεο
πιεκκχξαο φπσο θαη ε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ θαη ραιηλψλ νη νπνίνη
απνκεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ θαη δηαρεηξίδνληαη θαη ηε ζηεξενπαξνρή.
Δπίζεο ε θαηαζθεπή ηερλεηψλ έξγσλ.
Δδψ είλαη νη επζπγξακκίζεηο ηνπ Έβξνπ φπσο ζαο είπα,
βιέπνπκε εδψ ην πέηαιν ηνπ Έβξνπ θαη εδψ ην θνκκάηη απηφ ην νπνίν αλήθεη
ζηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα. Απηή είλαη ε παιαηά θνίηε θαη έγηλαλ απηέο νη
επζπγξακκίζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ ’50. Απηφ εδψ είλαη ειιεληθφ έδαθνο ην
νπνίν έρεη νπζηαζηηθά ρεξζαία ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία θαη απηφ είλαη ηνπξθηθφ
πνπ έρεη ρεξζαία ζχλνξα κε ηελ Διιάδα.
Δδψ η’ αλαρψκαηα δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε απνηέιεζκα θάζε
θνξά πνπ έρνπκε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα ζηνλ Πέπιν λα έρνπκε
πιεκκχξα. Δδψ είλαη η’ αλαρψκαηα, είλαη έλα θιαζηθφ αλάρσκα ηνπ Έβξνπ
θαη εδψ είλαη ην ππεξβιεηφ αλάρσκα ην νπνίν θηηάμακε σο ζνθνί Έιιελεο
ζηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη εδψ είλαη ηα ρσξάθηα ηα νπνία απνδψζακε γηα
γεσξγηθή γε κέζα ζηελ θνίηε, ζηελ πξνβιεπφκελε θνίηε πιεκκχξαο ηνπ
πνηακνχ Έβξνπ.
Δκπφδηα ζηε ξνή πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη, θαη' αξρήλ πξσηνγελείο αηηίεο είλαη νη θεξηέο
χιεο, ηα ηδήκαηα δειαδή πνπ θνπβαιάεη ην πνηάκη, ε ζηεξενπαξρή δειαδή, ν
επηξνθηζκφο, ε βιάζηεζε δειαδή πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηα πνηάκηα, ηα
απνξξίκκαηα θαη ηα κπάδα δηφηη ην πνηάκη φπσο μέξεηε θαη ηα ξέκαηα θπξίσο
είλαη έλαο πνιχ πξνζθηιήο απνδέθηεο ζθνππηδηψλ θαη κπάδσλ θαη ηδηαίηεξα
κε φζα πξνβιήκαηα έρεη βάιεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο εδψ θαη δεθαεηίεο
γηα ην κε εχθνιν θαζνξηζκφ ρψξσλ απφξξηςεο κπάδσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε
Ρνδφπε απ’ φ,ηη μέξσ εγψ 15 ρξφληα παηδεχνληαη νη θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο
λα νξηζζεί έλαο ρψξνο απφξξηςεο κπάδσλ.
Καη βέβαηα ν πνιίηεο φηαλ δελ έρεη πνχ λα ην ξίμεη ην κπάδν ηνπ
ην ξίρλεη ζην πνηάκη. Απφζεζε αληηθεηκέλσλ κέζα ζηα πνηάκηα, θπξίσο
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, έξγα ηα νπνία θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο αλ πξνθχςεη
έλα θαηλφκελν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα θαη επίζεο θαηαζθεπέο.
Βιέπνπκε επηξνθηζκφο ηη ζεκαίλεη, βιέπνπκε ηα ηδήκαηα, νη θεξηέο χιεο
δειαδή νη νπνίεο ηαπψλνπλ ηερληθά έξγα.
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Δδψ είλαη έλα πνηάκη ζ’ έλα ρσξηφ ηεο Ρνδφπεο φπνπ έρεη
πάξα πνιιέο ρξήζεηο, ηνπ parking γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηνπ πνηακνχ,
ηνπ ζθνππηδφηνπνπ θηι.. Δδψ είλαη έλα ξέκα πνπ επίζεο είλαη ζθνππηδφηνπνο
θη εδψ είλαη ιίγν απ’ φια, έρνπκε θη έλα σξαίν ηζνπβάιη απφ θσζθνξνχρα θαη
ληηξηθά ιηπάζκαηα, έλα ςφθην δψν, κηα πιαζηηθή θαξέθια..
Λνηπφλ, ν ζηξαγγαιηζκφο ηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ ν νπνίνο
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ επηξνθηζκφ θαη απφ ηα θεξηά, βιέπεηε κηα λεζίδα
ζηνλ Έβξν, εδψ είλαη ε γέθπξα ηνπ Ππζίνπ, δείηε ηη ζπκβαίλεη, ε γέθπξα είλαη
ηνπ 1890 ε νπνία εμαθνινπζεί ζήκεξα λα ππάξρεη. Γείηε ηη ζεκαίλεη
επηξνθηζκφο. Δδψ είλαη έλα πνηάκη, εδψ είλαη θαη κηα ηξιαλδηθή δηάβαζε, ηε
βιέπεηε θαη πψο ζηελ πξάμε ήηαλ ην πνηάκη απηφ αθνχ θαζαξίζηεθε.
Απηή ε θσηνγξαθία είλαη πξν πεληαεηίαο, ζήκεξα ε εηθφλα είλαη
μαλά φπσο είλαη αξηζηεξά γηαηί ν επηξνθηζκφο είλαη θάηη ην πάξα πνιχ εχθνιν
λα γίλεη εηδηθά ζε πεδηλέο πεξηνρέο φπνπ ηα ζηξαγγίζκαηα ησλ λεξψλ ηα
νπνία θαηαιήγνπλ ζηα πνηάκηα επεηδή θνπβαιάλε ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα
ιηπάζκαηα, δελ επλννχλ κφλν ηηο θαιιηέξγεηεο αιιά επλννχλ θαη ηε ρισξίδα
πνπ είλαη κέζα ζηα πνηάκηα.
Οη δεπηεξνγελείο αηηίεο ησλ πιεκκπξψλ είλαη ε απνδηνξγάλσζε
ησλ ππεξεζηψλ εγγείσλ βειηηψζεσλ θαη ε κε ζεζκνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ
ιχζεσλ.

Κάπνηε

νη

ππεξεζίεο

εγγείσλ

βειηηψζεσλ

είραλ

ζηξαηφ

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, ζήκεξα έρνπλ κείλεη θάπνηα κεραλήκαηα
ρσξίο ηερληθνχο, ρσξίο ρεηξηζηέο, θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη γη’ απηφ ην πξάγκα.
Έρεη αθεζεί ζηελ θαιή βνχιεζε ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο ηνπ εξγνιάβνπ φιε ε ηζηνξία ησλ εγγείσλ βειηηψζεσλ.
Διιηπήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ γηα έξγα
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Μφλν αλ γίλεη θακηά πιεκκχξα επεκβαίλεη ν
Δηζαγγειέαο, ην δαηδαιψδεο ζεζκηθφ πιαίζην αιιεινθάιπςεο αξκνδηνηήησλ
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πνηακψλ, πνιχ γλσζηφ ζέκα, παξάδεηγκα ε ΔΤΓΔ
Έβξνπ, ε Γηεχζπλζε Τδάησλ, Πεξηθέξεηα, Γήκνη θηι.
Ζ κε άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθνχο πνιηηηθήο γηα ηελ
απφιεςε αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηα πνηάκηα φπνπ εκθαλίδεηαη ε Κηεκαηηθή
Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ σο έκπνξνο αδξαλψλ πιηθψλ ζέξλνληαο πνιιέο
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θνξέο ζηα Γηθαζηήξηα απηνδηνηθεηηθνχο γηαηί δελ ηνπο απέδσζαλ ηα
ακκνράιηθα ηα νπνία έπξεπε λα πνπιεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θξάηνπο.
Δμσγελείο αηηίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
εηζέξρνληαη χδαηα απφ άιιεο ρψξεο. Έρνπκε αλεμέιεγθηε εηζξνή απφ
θξάγκαηα άιιεο ρψξαο, ζξαχζε ηακηεπηήξα ζε άιιε ρψξα, κε έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε απφ ηελ άιιε ρψξα, απξφβιεπηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα
ζε άιιε ρψξα. Σα ζέκαηα απηά ηα είδακε πξηλ απφ ιίγν ζηε ζχζθεςε κε ηνλ
θ. Τπνπξγφ θαη παξνπζία θαη ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα.
Δδψ έρνπκε ην θξάγκα ηνπ Ηβατινγθξαλη, είλαη ην θξάγκα ην
νπνίν δεκηνπξγεί θπξίσο ηηο πιεκκχξεο ζηελ πεξηνρή καο, κε ζε θάζε
ππεξρείιηζεο εδψ, δνπιεχνπλ θαη νη 6 ππεξρεηιηζηέο. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ
εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, ε κε ιεηηνπξγία ή ε κε χπαξμε ζπξνθξαγκάησλ,
γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηφλσζε, ε αληηζηξνθή ξνήο, έλα θαηλφκελν ην
νπνίν ην έρνπκε πνιχ ζπρλά ζηνλ Δξπζξνπφηακν, ζην Γηδπκφηεηρν δειαδή
φπνπ ηα λεξά ηνπ Έβξνπ κπαίλνπλ κέζα ζην πνηάκη, αληίζηξνθα δειαδή θαη
πιεκκπξίδνπλ, άζρεηα αλ ν Δξπζξνπφηακνο απφ κφλνο ηνπ δελ θνπβαιάεη
λεξά, παίξλεη ηα λεξά ηνπ Έβξνπ, ηνπ Δξγίλε θαη ηνπ Άξδα, ε θξαγή ελφο
ηερληθνχ απφ θεξηά, ελφο θξάγκαηνο δειαδή απφ θεξηά θαη ε θπζηθή ζξαχζε
ελφο αλαρψκαηνο.
Δδψ είλαη ηα πνηάκηα ηα νπνία έξρνληαη απφ ηε Βνπιγαξία. Ο
Νέζηνο, ν ηξπκψλαο θαη ν Έβξνο. ’ εκάο κπαίλνπλ δπν πνηάκηα, ν Νέζηνο
θαη ν Έβξνο. Σα ππφινηπα ζχλνξα κεηαμχ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο είλαη ν
Τδξνθξίηεο, είλαη εθεί δειαδή πνπ ρσξίδνπλ ηα λεξά, ε θνξπθνγξακκή, έηζη ε
Ρνδφπε, ε Ξάλζε, δελ έρνπλ λεξά βνπιγάξηθα νχηε νη Βνχιγαξνη έρνπλ
ειιεληθά λεξά.
Απηή είλαη ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Έβξνπ, φπσο βιέπεηε ην
κεγαιχηεξν θνκκάηη είλαη ζηε βνπιγαξηθή επηθξάηεηα. Έλα πνιχ κεγάιν
θνκκάηη είλαη ζηελ Σνπξθία, είλαη φιε ε Αλαηνιηθή Θξάθε. Καη κφλν ην 6%
αλήθεη ζηελ Διιάδα. Δδψ ην βιέπνπκε ιίγν θαιχηεξα, αλαιπηηθφηεξα. Σα
βνπιγαξηθά θξάγκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1950
κέρξη θαη ην 1990.
Κξαηνχλ ην 37% ησλ πδάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ιεθάλεο ηνπ
Έβξνπ ζηε βνπιγαξηθή επηθξάηεηα, ην νπνίν αληηιακβάλεζηε φηη γηα καο απηή
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είλαη κηα σξνινγηαθή βφκβα. Σα μαλαβιέπνπκε ηα θξάγκαηα κε ηνπο
παξαπνηάκνπο ηνπο. Δδψ θαίλνληαη θαη νη ππνιεθάλεο, ν βαζηθφο πνηακφο, ν
Έβξνο, ν Κφθθηλνο, είλαη ν Άξδαο, ν Σνχληδαο είλαη ν Πξάζηλνο θαη ν Δξγίλεο
απηφ ην βξψκηθν πνηάκη ην νπνίν εθηφο απφ ηα λεξά ηνπ καο θέξλεη θαη πάξα
πνιιά άιια πξνβιήκαηα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνπξθία.
Δδψ είλαη θαη ε ζέζε ησλ θξαγκάησλ. Σα θξάγκαηα κε ηα
νλφκαηά ηνπο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε. Απηά ζαο ηα δείρλσ γηαηί ζέισ λα
δνπλ θαη ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ απφ ηελ Αζήλα φηη ππάξρεη γλψζε ζηελ
πεξηνρή αξθεηά θαιή. Οη ρσξεηηθφηεηεο ησλ θξαγκάησλ, νη ζηαζκνί κέηξεζεο
πνπ έρνπκε νη νπνίνη καο δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία αιιά δε καο δίλνπλ ηε ιχζε.
Καιφ είλαη λα μέξνπκε αιιά ην ζέκα είλαη λα κπνξνχκε θαη λα ην
δηαρεηξηδφκαζηε ην λεξφ.
Ζ πιεκκχξα θαη' αξρήλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε γλψζε. Πξέπεη
λα γλσξίδνπκε θαιά ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα απνξξνήο. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε
ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ πνηακψλ, ησλ ξεκάησλ θαη ησλ ηερληθψλ
έξγσλ. Να γλσξίδνπκε ην νδηθφ δίθηπν θαη ηηο ππνδνκέο γηα λα ζπεχζνπκε
φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα παξέκβνπκε ζε κηα ζηηγκή θξίζεο.
Κη επίζεο πξέπεη λα μέξνπκε ηνπο νηθηζκνχο , ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηηο βηνκεραληθέο, ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, γηαηί ζε κηα αληηκεηψπηζε
πιεκκχξαο κπαίλνπλ θαη άιινπ είδνπο δεηήκαηα, φρη κφλν ηεο θαηαζθεπήο
έξγσλ πνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο πιεκκχξαο, αιιά θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πιεκκχξαο ε αληηκεηψπηζή ηεο απαηηεί γλψζε. Δθεί κπαίλνπλ
Τπεξεζίεο δηθέο καο πνπ είλαη νη Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νη νπνίεο
νθείινπλ θαη ην θάλνπλ κε επάξθεηα, λα γλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη πψο
ιεηηνπξγεί ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα αιιά θαη πψο ιεηηνπξγνχλ θαη ζε ηη
θαηάζηαζε είλαη νη ππνδνκέο.
Ζ πξφιεςε ησλ πιεκκπξψλ γίλεηαη κε νινθιεξσκέλεο κειέηεο
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ην «νινθιεξσκέλεο» ην ππνγξακκίδσ. ρη
επθαηξηαθέο, νινθιεξσκέλεο

κειέηεο,

φπσο

ζηνλ

Έβξν

δελ έρνπκε

νινθιεξσκέλεο κειέηεο. Οινθιεξσκέλε εθαξκνγή κειεηψλ, δειαδή απηφ
πνπ κειεηήζεθε λα γίλεηαη, φρη λα γίλεηαη κηζφ γηαηί ηειείσζαλ νη πφξνη θαη
θάλνπκε επθαηξηαθά απηφ ην νπνίν κπνξνχκε λα θάλνπκε ή απηφ ην νπνίν
ζπκθέξεη λα θάλνπκε.
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Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαηλνκέλσλ, γλσζηφ
ζεκείν. Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγίαο
ζπζηήκαηνο

απνξξνήο.

Σαθηηθή

ζπληήξεζε

αληηπιεκκπξηθψλ

έξγσλ.

Αζηπλφκεπζε επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ, επηθίλδπλσλ απφ ηελ άπνςε ηεο ξήμεο,
ηνπ πξνβιήκαηνο δειαδή, ησλ επηθίλδπλσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα
πεξηνρψλ. Καιή ζπλεξγαζία κε γεηηνληθέο ρψξεο, εθαξκνγή θαη ηήξεζε
ζπκθσλεζέλησλ θαη επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη εθαξκνγή δεζκεχζεσλ.
Καη θιείλσ ηελ παξέκβαζή κνπ κε απηή ηε δηαθάλεηα φπνπ
θαίλνληαη εδψ νη πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο ζηνλ Έβξν ην 2010, κε ηελ
επηζήκαλζε φηη απηέο νη πιεκκχξεο δελ νθείινληαη θπξίσο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή, αιιά ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ λεξψλ απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά,
ηελ θαθή δηαρείξηζε ζηα λεξά πνπ ζπγθεληξψλνληα ζηα βνπιγαξηθά θξάγκαηα
θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ειπίδνπκε φηη ζα επηιπζεί κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο Βνπιγαξίαο
λα εθπνλήζεη απφ θνηλνχ κε ηελ Διιάδα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα.
Ννκίδσ φηη είλαη κνλφδξνκνο απηφο ν δξφκνο, φπσο άιισζηε
επηζεκάλζεθε ζήκεξα θαη απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τδάησλ θαη επηηξέςηε
κνπ λα πσ θαηαιήγνληαο φηη πξαγκαηηθά είκαζηε ηπρεξνί πνπ έρνπκε Δηδηθφ
Γξακκαηέα Τδάησλ ηνλ θ. Σξηάληε, είλαη πξαγκαηηθά έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο
είλαη αθνζησκέλνο ζ’ απηφ πνπ θάλεη θαη νθείισ λα ηνπ πσ θη έλα κεγάιν
επραξηζηψ εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο φηαλ καο βνήζεζε νπζηαζηηθά λα
απελνρνπνηήζνπκε ηα αδίθσο ραξαθηεξηζζέληα επηθίλδπλα χδαηα ηνπ
Θξαθηθνχ Πειάγνπο. αο επραξηζηψ πνιχ.
Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Καη' αξράο επραξηζηψ γηα ηα θαιά ιφγηα. Μηα ράξε κφλν: Να
δηεπθξηλίζεηε πψο η’ απελνρνπνηήζακε ηα θαθψο ελνρνπνηεκέλα.
Κ. ΚΑΣΗΜΗΓΑ: Σα απελνρνπνηήζακε φρη κε ην καγηθφ ξαβδί, αιιά θάλνληαο
επηζηακέλνπο ειέγρνπο απφ πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα, θξαηηθά εξγαζηήξηα
κε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα φπνπ απνδείμακε φηη ηα λεξά ηνπ Θξαθηθνχ
Πειάηνπο, ηα λεξά ηνπ Νέζηνπ, δελ έθεξαλ βαξέα θαη αλζπγηεηλά κέηαιια. Ζ
παξέκβαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ήηαλ αθξηβψο λα καο ππνδείμεη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα ελεξγήζνπκε θαη ηνπο ρξφλνπο ηνπο νπνίνπο
έπξεπε λα θάλνπκε απηέο ηηο δεηγκαηνιεςίαο.
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Οθείισ λα πσ φηη δελ είρακε ηε γλψζε απηνχ ηνπ πξάγκαηνο, νη
θαηά ηφπνπο Ννκαξρίεο δελ είραλ θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία κεηξήζεσλ βαξέσλ
κεηάιισλ. Απηή ηε ζηηγκή κε ηελ θα Μηξέιε, επηθεθαιήο ζην Σκήκα
Τδξννηθνλνκίαο, γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πιένλ κεηξήζεηο, φρη κφλν ζην Νέζην
ν νπνίνο ήηαλ ν ελνρνπνηεκέλνο κε βαξέα κέηαιια πνηακφο, αιιά θαη ζηνλ
Έβξν γηαηί φπσο ζαο είπα θη εθεί ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε αλεμέιεγθηα λεξά
ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ Σνπξθία.
Ο θ. Σξηάληεο καο έδεημε ην δξφκν θη απηφ ήηαλ πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ. Μαο έδεημε ηε γλψζε, φπσο είπα θαη ε πιεκκχξα αληηκεησπίδεηαη.
Ο θ. Γξακκαηέαο καο ππέδεημε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα
ελεξγήζνπκε. Σν θάλακε θαη ην απνδείμακε. Απηή ηε ζηηγκή ηα λεξά καο δελ
είλαη απελνρνπνηεκέλα, δε ζεσξνχληαη φηη είλαη ηειείσο θαιά, απιά είλαη ππφ
δηεξεχλεζε. Αιιά απφ θεη πνπ ήηαλ επηθίλδπλα απηή ηε ζηηγκή δηεξεπλψληαη.
Γηφηη ήηαλ πξνεγνπκέλσο απφ θάπνηα κειέηε πνπ έγηλε ην 2008,
είραλ βξεζεί κε θάπνηεο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη έδεηρλαλ φηη ππήξρε πξφβιεκα. Γηα λα ελνρνπνηήζεηο ηα λεξά,
πξέπεη λα έρεηο κεηξήζεηο θαη φρη ζεσξίεο απφξξηςεο ησλ κεηξήζεσλ ησλ
άιισλ, λα έρεηο δηθέο ζνπ κεηξήζεηο απφ πηζηνπνηεκέλα εξγαζία ζε ζπλερή
ρξφλν θαη επαλαιακβαλφκελα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ννκίδσ έρνπκε κηα ηειεπηαία παξέκβαζε
ηνπ θ. Καινχδε.
Κ. Γ. ΚΑΛΟΤΓΖ: Ξέξσ φηη είκαζηε φινη πνιχ θνπξαζκέλνη, πέξαζαλ πάξα
πνιιέο ψξεο, δε ζα πσ πνιιά θαη δε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη, απιά πξέπεη λα
πεξηγξάςσ κε πνιχ ιίγα ιφγηα ην ηη θάλεη ε Πεξηθέξεηα απηή ηε ζηηγκή γηαηί
κέρξη ηψξα αθνχκε δηάθνξα ζρφιηα θαη είλαη πνιχ θαιφ απηφ, απιά πξέπεη λ’
αθνπζηεί γηαηί ελδηαθέξεη αξθεηνχο πνπ είλαη ζ’ απηή ηελ αίζνπζα θαη πνιχ
πεξηζζφηεξνπο απ’ απηνχο πνπ έθπγαλ, ην ηη θάλνπκε ζαλ Πεξηθέξεηα απφ
δσ θαη πέξα ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Καη ζα θαηαιήμσ κε
θάπνηεο εξσηήζεηο θ. Μακαινχγθα, ειπίδσ λα κπνξέζνπκε έζησ θαη
ηδηαηηέξσο λα ζπδεηήζνπκε κεηά.
Πξέπεη λα πνχκε φηη ε Πεξηθέξεηα ζεζκηθά είλαη ην φξγαλν ην
νπνίν θαηαξηίδεη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα βάζεη ηνπ "Καιιηθξάηε" θαη
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βέβαηα ζπκκεηέρεη πνιχ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαηλνχξγηνπ ΔΠΑ, ηνπ
Δ φζνλ αθνξά ην πεξηθεξεηαθφ ηεο πξφγξακκα.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε Δπξψπε έρεη θαηαξηίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο,
είλαη ε Δπξψπε 2020. Έρεη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, «Έμππλε αλάπηπμε»,
«Βηψζηκε

αλάπηπμε»,

«Αλάπηπμε

ρσξίο

θνηλσληθνχο

απνθιεηζκνχο»,

«Αλάπηπμε, αλάπηπμε, αλάπηπμε». ινη κηιάκε γη’ απηφ,.
Τπάξρνπλ πέληε ζηφρνη ζ’ επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο:
Απαζρφιεζε, έξεπλα, θιηκαηηθή αιιαγή, εθπαίδεπζε θηι.. Αληίζηνηρα
ππάξρνπλ θαη νη εζληθνί ζηφρνη γηα ην 2020, δε ζα κείλσ ζ’ απηά, ζα θχγσ. Ζ
δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ μεθίλεζε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 κε ηελ πξψηε
εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ππήξμε θη έλα θείκελν ζέζεσλ ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δθπνλήζεθε κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηλνηνκία ε νπνία είλαη
θνκβηθφ ζεκείν απφ δσ θαη πέξα θαη καο απαζρνιεί θαη ζα καο απαζρνιεί
ζπλέρεηα ζα ιέμε θαη ζαλ έλλνηα. Τπήξμε κεηά κηα δεχηεξε εγθχθιηνο ηνπ
Τπνπξγείνπ, ππήξμαλ η’ αλαπηπμηαθά ζπλέδξηα ηνπ Δζληθνχ πξψηα ζηελ
Αζήλα θαη κεηά ηα 13 αλαπηπμηαθά ζηηο Πεξηθέξεηεο. Σν θάλακε θπζηθά θη
εκείο.
Ζ Πεξηθέξεηα είρε ηελ πξφλνηα πξηλ γίλνπλ φια απηά λα
μεθηλήζεη λα εθπνλήζεη έλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, λα αλαζέζεη θαη λα
εθπνλήζεη έλαλ καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 15εηίαο, 20εηίαο, έηζη
ζέινπκε λα ιέκε, ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο αλαζεσξήζεηο, ζηηο δηαδηθαζίεο
κέρξη ηψξα θαη ζπκκεηέρεη ησλ πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Αζήλα πξηλ απφ ιίγν
δηάζηεκα θαη ήκαζηε εθεί θαη ήηαλ θαη νη κειεηεηέο καο εθεί, είπαλ πφζν θαιά
ζπλεξγαζηήθακε θαη πφζν θαιά ζπλεξγαδφκαζηε θη απφ δσ θαη πέξα κε
φινπο ηνπο θνξείο,
Έγηλε ην δηθφ καο αλαπηπμηαθφ ζπλέδξην θαη κηα εκεξίδα γηα ηελ
εμεηδίθεπζε. Απηέο είλαη νη δηαδηθαζίεο, απηφ πνπ έγηλε κέρξη ζηηγκήο θαη ηη
πξνέθπςε απ’ φια απηά, απφ ηηο κειέηεο θαη απφ ηηο δξάζεηο: ηελ νπζία απηφ
πνπ ηερληθά νλνκάδεηαη swat αλάιπζε, ηα δπλαηά, η’ αδχλαηα ζεκεία, πνηεο
είλαη νη επθαηξίεο, πνηεο είλαη νη απεηιέο, ηα θαηαγξάςακε μαλά, ηα μέξακε
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βέβαηα, δελ πξνέθπςαλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα αιιά ηεθκεξηψζεθαλ ζεσξψ
πάξα πνιχ θαιά κε φιε απηή ηελ θαιή ζπγθπξία ησλ αιιεπάιιεισλ κειεηψλ.
Καη βέβαηα δηαηππψζεθε έλα φξακα, ην φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο
ην νπνίν είλαη ζε ζπκθσλία κε ην εζληθφ φξακα, είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ
παιαηνχ πξνηχπνπ, ε θνηλσληθή ζπλνρή, αμηνπνίεζε πφξσλ, αμηνπνίεζε
γεσγξαθηθήο ζέζεο θηι. Ννκίδσ φηη απηά ιίγν πνιχ ζπκβαίλνπλ παληνχ.
Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία λα πσ είλαη φηη πξνρσξήζακε ζηελ πξάμε απφ θεη
θαη πέξα, κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπαίλνπλ απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη νπνίεο είλαη θαη δεζκεπηηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη
δε κπνξεί λα μεθχγεη θαλείο απφ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο.
Δίλαη απηέο πνπ βιέπεηε, δελ ηηο δηαβάδσ, αιιά είλαη βαζηθήο
ηζρχνο γηα φινπο θαη πξέπεη θαλείο λα είλαη ελαξκνληζκέλνο. Δπνκέλσο
επαλέξρνκαη: Πνηεο είλαη νη ηξεηο ζεκειηψδεηο πξνηεξαηφηεηεο: Δίλαη ε
«Έμππλε

Αλάπηπμε»,

ε

«Βηψζηκε

Αλάπηπμε»,

«Αλάπηπμε

ρσξίο

απνθιεηζκνχο». Καη πνηνη είλαη νη 5 ζηφρνη: Απαζρφιεζε, Έξεπλα θαη
Αλάπηπμε,

θιηκαηηθή

αιιαγή,

Δλεξγεηαθή

Βησζηκφηεηα,

Δθπαίδεπζε,

θαηαπνιέκεζε θηψρηαο θαη απνθιεηζκνχ. Απηφ είλαη ην πιαίζην.
Πψο εμππεξεηείηαη απηφ ην πιαίζην; Σα θείκελα ηα βαζηθά είλαη
ην Δπξψπε 20-20 θαη ε ηξαηεγηθή Ρήζε. Ση είλαη ε ηξαηεγηθή Ρήζε; Δίλαη
κηα ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ε νπνία εθπνλήζεθε απφ κηα νκάδα
εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ε νπνία ππνβιήζεθε ζηηο ρψξεο θαη ζ’ εκάο θαη ζηηο
άιιεο ρψξεο, έγηλε κηα αξθεηά θαιή αλάιπζε, ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη ησλ
ηάζεψλ καο θαη βάζεη απηνχ πξνηάζεθαλ θαη θάπνηεο άιιεο δξάζεηο ηηο
νπνίεο θάλακε θαη ζα ζαο πσ πνηεο είλαη απηέο.
Καη' αξρήλ ηη πξνβιέπεη απηή ε ζηξαηεγηθή: Πξνβιέπεη κηα
πξνζέγγηζε πνπ είλαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ε bottom up πξνζέγγηζε γηα
φιε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, πξάγκα πνπ δε γηλφηαλ κέρξη ηψξα. Οη
θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο πήγαηλαλ απφ θάησ θαη επέβαιιαλ θάπνηα ζρέδηα,
άθνπγαλ βέβαηα θάπνηνπο θνξείο, αιιά δελ ππήξρε απηή ε ζεζκνζέηεζε ηνπ
λα ζπκκεηέρεη ε θνηλσλία θαη λα ζπκκεηέρνπλ νη θνξείο θαη νη θνηλσληθνί
εηαίξνη ζηα πξψηα βήκαηα ζρεδηαζκνχ.
Σψξα απηφ είλαη απαξαίηεην θαη φρη απιά πξέπεη λα ην θάλνπκε
θαη λα έρεη απνηέιεζκα, πξέπεη λα ην απνδείμνπκε θηφιαο. Δπνκέλσο
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ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία,
ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο, ζπκκεηέρνπλ ην Παλεπηζηήκην θαη ην ΣΔΗ ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ εηδηθφ
ελδηαθέξνλ.
ιε απηή ε δνκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνπο θνξείο
ιήςεο απνθάζεσλ, εθπξνζψπνπο ηνπιάρηζηνλ απφ φινπο απηνχο ηνπο
θνξείο. Πνην είλαη ινηπφλ ην κνληέιν: Τπάξρεη έλα Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
ζεζκηθά απφ ηνλ "Καιιηθξάηε" πνπ απηφο ζηελ νπζία απνθαζίδεη,
δεκηνπξγήζακε

ην

Πεξηθεξεηαθφ

πκβνχιην

Καηλνηνκίαο

θαη

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο
αιιά εθεί ε πιεηνςεθία αλήθεη ζηνπο θνξείο πξαγκαηηθά θαη δεκηνπξγήζακε
θαη ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ζα ζαο πσ ακέζσο κεηά.
Απιά λα πσ φηη ην πκβνχιην Καηλνηνκίαο, έηζη γηα λα έρεηε κηα
εηθφλα, έρεη Πξφεδξν απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε επξχηεξε απνδνρή, έρεη
νξηζζεί ήδε θαη έρεη ζπγθξνηεζεί θη έρεη ζπλεδξηάζεη ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην θη έρεη βάιεη ηα πξψηα δεηήκαηα.
Έρεη

εθπξνζψπνπο

Δπηκειεηεξίσλ,

εθπξνζψπνπο

ησλ

Βηνκεράλσλ, ησλ ΣΔΔ, ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, ηνπ Γεκνθξηηείνπ, ηνπ ΣΔΗ, ησλ
Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, φ,ηη Δξεπλεηηθά Κέληξα ππάξρνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ην
ΑΘΖΝΑ, ην ΗΝΑΛΔ, ην ΔΘΗΑΓΔ, έρεη εθπξφζσπν ηεο ΓΓΔΣ απφ ην Τπνπξγείν
γηα λα έρνπκε θαη ην link κε ην θέληξν θαη εθπξνζψπνπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο θαη επίζεο έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα ζε ζέκαηα
CERΝ δηφηη ε Πεξηθέξεηά καο φζν θη αλ αθνχγεηαη γηα θάπνηνπο πεξίεξγν, έρεη
επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην CERN θαη κάιηζηα ζε αξθεηφ ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη κε πνιχ θαιέο ζπλεξγαζίεο. Άξα καο ελδηαθέξεη πάξα πνιχ λα
έρνπκε ζπλεξγαζία κε ην CERN.
Δπηζηξέθσ ιίγν ζηελ νκάδα εξγαζίαο θαη είπα φηη ελδηαθέξεη
πνιινχο εδψ κέζα γηαηί απηφ πνπ θάλακε ζαλ Πεξηθέξεηα, πνπ ζειήζακε λα
θάλνπκε θαη ην θάλακε θαη ζα δνπιεχνπκε απφ δσ θαη πέξα έηζη, κ’ απηφ ηνλ
ηξφπν, είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε Οκάδεο Δξγαζίαο γηα φινπο ηνπο ηνκείο, ηνλ
πξσηνγελή

ηνκέα,

ην

δεπηεξνγελή

ηνκέα,

ηνλ

ηξηηνγελή,

ηνπξηζκφο

πνιηηηζκφο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ζεσξνχκε φηη έρνπκε
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ηηο ππνδνκέο, γεληθά δηφηη νη ππνδνκέο πάληα είλαη
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θάηη πνπ πξέπεη λα γίλεηαη, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ έρνπκε, κπνξεί
ιηγφηεξν αιιά ζα έρνπκε.
Σα ζέκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ πνπ νπσζδήπνηε έρνπλ
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δχζθνιε επνρή απηή, ην ζέκα ηνπ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πνπ κπαίλεη ζην θαηλνχξγην
πιαίζην κε έληαζε.
ε φιεο απηέο ηηο νκάδεο ινηπφλ ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, απφ ηελ Έλσζε
Γήκσλ, απ’ ηνπο Γήκνπο, απφ ηελ πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,.
πκκεηέρνπλ επίζεο απφ ην ΓΔΩΣΔΔ θηι. θαη επίζεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν θαηά πεξίπησζε, αλ είλαη πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο ηνκέαο θηι.
πκκεηέρνπλ ινηπφλ, φιν ην θάζκα πνπ ζαο αλέθεξα λσξίηεξα
θαη ζπκκεηέρεη ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν, απιά ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο
ζπγθεθξηκέλεο θαη επίζεο νξηδφληηα ζ’ απηέο ηηο νκάδεο, δειαδή έλαο απφ
θάζε νκάδα ζρεηηθφο κε ην αληηθείκελν, κε ηξφπν νξηδφληην ζπκκεηέρεη ζηελ
νκάδα ε νπνία ζα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Γηα λα έρνπκε ην link θαη κε ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ πνπ
παξάιιεια απηή ηελ επνρή είλαη ζηε βαζηθή ηνπ, ζηε β’ θάζε, ηε θάζε ησλ
πξνηάζεσλ.
Δπνκέλσο ζεσξνχκε φηη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε θαη ηα
ζπλδένπκε φια απηά, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλδεζνχλ, είλαη πξνθαλέο φηη δε
κπνξνχλ λα πάλε ρψξηα, κέρξη ηψξα έρνπλ πάεη πάξα πνιχ θαιά καδί θαη
ζεσξνχκε φηη έηζη πξέπεη λα πάλε ζηε ζπλέρεηα.
Δπίζεο κηα άιιε νξηδφληηα νκάδα γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο καο
ζπλεξγαζίεο γηαηί πξέπεη λα πσ φηη είκαζηε ε Πεξηθέξεηα κε ηηο πην πνιιέο
δξάζεηο

δηαζπλνξηαθήο

ζπλεξγαζίαο.

Δίλαη

θάηη

γηα

ην

νπνίν

ππεξεθαλεπφκαζηε θαη έρνπκε πάεη εμαηξεηηθά θαιά, θαη’ νκνινγία ησλ
εηαίξσλ καο.
Σα ιέσ φια απηά γηα λα δείμσ φηη πξαγκαηηθά θάπνηνη κπνξεί
λα κελ ην μέξνπλ αθφκε αιιά αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απηέο απφ ηνπο
παξηζηάκελνπο, γηαηί ζα ηνπο αλαθνηλσζεί απηέο ηηο επφκελεο κέξεο. Σα ιέσ
φια απηά γηαηί έηζη ζεσξνχκε φ,ηη πξαγκαηηθά κπνξνχκε θαη πξνζεγγίδνπκε
απηή ηε θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνχ πνπ μεθηλά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, απφ
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ηελ θνηλσλία πξνο ην πάλσ κέξνο ηεο Γηνίθεζεο θαη γηαηί ζεσξνχκε φηη έηζη
κπνξνχκε λα κπνχκε ζηα πξνβιήκαηα, ζηα κηθξά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Καη ηψξα είλαη ην εξψηεκά κνπ: Γίλνληαη φια απηά ηα πξάγκαηα
δηφηη έηζη, δελ είλαη δηθή καο ηδέα, απηφ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία αλ ζέιεηε
πξνσζείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη γίλεηαη ιίγν
πνιχ ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη δελ μέξσ ζε πφζεο Πεξηθέξεηεο βέβαηα. Σν ζέκα
είλαη, εθ' φζνλ κηιάκε γηα ηέηνηνπ είδνπο έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη
αλέθεξαλ νη Πεξηθεξεηάξρεο ην πξσί φηη είλαη ινγηθφ ηα έξγα ηα ηνπηθά θαη
εηδηθά ηα κηθξά λα παξακέλνπλ ζην ρψξν θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη ε Πεξηθέξεηα
ζηελ νπνία αλήθνπλ, πψο γίλεηαη; Θα ήζεια κηα εμήγεζε γη’ απηφ πξαγκαηηθά.
Γηαηί ζαο άθνπζα ην πξσί θαη δελ ην πνιπθαηάιαβα, πψο
γίλεηαη έξγα φπσο είλαη ε απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ή νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, λα
παξακέλνπλ ζε κηα δηαρείξηζε θεληξηθή θαη έξγα πνιχ πην ζεκαληηθά λα έρνπλ
θαηεβεί ζ’ επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη λα είλαη δηαρεηξίζηκα απφ πνιχ θνληά θαη
λα έρνπλ κηα θαιή παξαθνινχζεζε θαη κηα εμαηξεηηθά θαιή απνξξφθεζε;
Γε ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ιηγάθη πάιη ην κνληέιν απηφ;
Ννκίδσ φηη αθνχζηεθαλ ζεηηθά ζηνηρεία φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή φλησο
λα πεξάζνπλ έξγα, πφξνη, αξκνδηφηεηεο ζηηο Πεξηθέξεηεο, λα κελ αλαθέξσ
Κνηλσληθφ Σακείν, λα κελ αλαθέξσ Γεσξγηθφ Σακείν θαζφινπ πνπ δελ
ππήξραλ θαη ήηαλ ηεξάζηην πξφβιεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ, ηνπ ηειεπηαίνπ, ηνπ
ηξέρνληνο ΔΠΑ, ζηα πξνεγνχκελα ππήξραλ απηνί νη πφξνη, αιιά
πξαγκαηηθά ζα ήζεια λ ‘αθνχζσ φηη θαη ηέηνηνπ είδνπο κηθξά εξγάθηα ηνπ
ηχπνπ απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη κηθξνί βηνινγηθνί ή
νηηδήπνηε, πξαγκαηηθά δελ είλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα κέλεη κε Κεληξηθή
Γηνίθεζε.
Κιείλσ, δε ζέισ λα πσ θάηη άιιν, ζεσξψ φηη έρνπκε εηθφλα ηνπ
ηη ζπκβαίλεη ζηελ Πεξηθέξεηα, πξνζπάζεζαλ λα δψζσ κηα εηθφλα ελ πάζε
πεξηπηψζεη, δελ μέξσ αλ κπνξεί λα γίλεη θνπβέληα, αλ ππάξρεη ρξφλνο θαη
δηάζεζε αιιά πξαγκαηηθά ζα ήζεια λ’ αθνχζσ γηα θάπνηα ηέηνηα ζέκαηα.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να είζηε θαιά. Δίλαη ιηηή ε απάληεζή κνπ, φηη ε κέρξη ηψξα
αληηκεηψπηζε θαη ε νπνία ζεσξψ φηη εηδηθά γηα ην ζέκα ησλ ΥΑΓΑ είλαη πάξα
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πνιχ ζσζηή, είλαη φηη κία απνθαηάζηαζε ζηελ Πεξηθέξεηά ζαο ζ’ έλαλ ηνπηθφ
Γήκν δελ είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα, εκβέιεηαο έξγν.
Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ είλαη κηα νξηδφληηα ζπκκφξθσζε ηεο
ρψξαο ζηελ Οδεγία. Γελ είλαη έλα ηνπηθφ έξγν. Αλ δε γίλεη έλαο ΥΑΓΑ δε
ζεκαίλεη φηη ν ΥΑΓΑ απηφο ζα πιεξψλεη πξφζηηκν, ν ζπγθεθξηκέλνο ΥΑΓΑ θαη
κφλν απηφο ν ΥΑΓΑ. Ζ ρψξα ζα πιεξψλεη πξφζηηκν γη’ απηφ ην ΥΑΓΑ
νξηδφληηα. Δίλαη κηα νξηδφληηα αληηκεηψπηζε, είλαη ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο
ζηελ Οδεγία θαη παξάιιεια, αλαθέξεηαη ζηνπο ΥΑΓΑ, είλαη θαη θάηη
αληίζηνηρν κε ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο πνπ ήδε έρνπλ αξρίζεη θη
έξρνληαη νη θαηαγγειίεο θαη ηα πξφζηηκα.
Γελ

είλαη

έλα

έξγν

ηνπηθήο

αζηηθήο

αλάπιαζεο,

ε

απνθαηάζηαζε ελφο ΥΑΓΑ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ γηαηί εληάζζεηαη ζ’ έλα
επξχηεξν πιαίζην ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο ζηελ Κνηλφηεηα.
Κ. ΚΑΛΟΤΓΖ: Καηαλνεηφ, αιιά ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε απνθαηάζηαζε
ελφο ΥΑΓΑ είλαη απνηέιεζκα ηεο εμεχξεζεο πφξνπ γηα λα πάλε η’
απνξξίκκαηα, απηά ηα νπνία πεγαίλνπλ ζην ΥΑΓΑ. Γειαδή ν πεξηθεξεηαθφο
ζρεδηαζκφο αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα, ε πινπνίεζε αλήθεη ζηνπο Γήκνπο κε
ηνπο θνξείο πνπ έρεη ζπζηήζεη θηι., ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο,
πξνθαλψο ε απνθαηάζηαζε έπεηαη ηεο ιχζεο ηεο δηαρείξηζεο.
Δάλ ε δηαρείξηζε θαη ν ζρεδηαζκφο είλαη ηνπηθφ ζέκα, γηαηί ε
απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ δελ είλαη ηνπηθφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ην βάδσ ζ’ επίπεδν γεληθφηεξνπ ζπληνληζκνχ θαη
δηαρείξηζεο. Γελ είλαη κφλν ε δηαρείξηζε, δε ρξεηάδεηαη λα ην βιέπνπκε θαζαξά
εξγνιαβηθά θαη θαζαξά ζαλ παξαγσγή δεκνζίνπ έξγνπ.
Μηιάσ γεληθά γηα δηαρείξηζε θαη γεληθά γηα ζπληνληζκφ γηα λα
κπνξέζεη ζπλνιηθά ε ρψξα ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα λα κπνξέζεη λα έρεη απάληεζε
θαη ζπκκφξθσζε ζηελ Οδεγία.
Κ. ΚΑΛΟΤΓΖ: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ εγθξίλεηαη ε απνθαηάζηαζε
ελφο ΥΑΓΑ ρσξίο λα έρεη εμαζθαιηζηεί αθφκε ε δηάζεζε θαη κπαίλνπλ ηα
εξσηήκαηα απφ ηνπο Γεκάξρνπο, ν Γήκαξρνο Οξεζηηάδαο ήηαλ εδψ ην πξσί,
ηα είπε θαληάδνκαη.
Πηέδεηαη δηφηη ην έξγν αλαηέζεθε ζε εξγνιάβν, ν εξγνιάβνο
πηέδεη λα κπεη, θαη πνχ ζα πάεη ηα ζθνππίδηα ηνπ εάλ δελ έρεη ιεθζεί ε
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δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ; Μείλακε ιίγν παξαπάλσ ζηνπο ΥΑΓΑ αιιά είλαη
έλα ζέκα ην νπνίν καο θαίεη, είλαη θάηη ην νπνίν ην αθνχζαηε. Δάλ δε ιπζεί ε
δηάζεζε, δε κπνξνχκε λα θιείζνπκε ηνπο ΥΑΓΑ ή ζα πξέπεη λ’ αλνίμνπκε
θάπνηνλ άιιν.
Γειαδή πξαγκαηηθά δελ είλαη αζχλδεηα, ε απνθαηάζηαζε ηνπ
ΥΑΓΑ κε ηελ νξζνινγηθή δηάζεζε, κε ηε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο δηάζεζεο.
Μ’ απηή ηελ έλλνηα ην είπα αιιά αο κελ ην ζπλερίζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γε ρξεηάδεηαη λα ην ζπδεηήζνπκε, ζ’ απηφ πνπ ιέηε έρεηε
απφιπηα δίθην, απιψο είλαη ηαπηφρξνλα κε απηφ πνπ είπε ν Γήκνο
Οξνεζηηάδαο θαη είρε πάξα πνιχ δίθην, ηαπηφρξνλα φκσο επηθξέκεηαη πάλσ
ην ζπαζί ηνπ πξνζηίκνπ.
Γειαδή απφ ηε κηα έρνπκε ην πξφζηηκν ην νπνίν καο πηέδεη λα
θιείζνπκε σο ΥΑΓΑ, απφ ηελ άιιε θαη βέβαηα φιε απηή ηε ζπδήηεζε ηελ
θάλνπκε πξνθαλψο εδψ κεηαμχ καο θαη πξνθαλψο δε κπνξνχκε λα θάλνπκε
ηέηνηα αληίζηνηρε παξέκβαζε θαη λα πνχκε ηέηνηα ζέκαηα ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, φηη ζ’ αλνίμνπκε θάπνηνλ άιινλ γηαηί δελ έρνπκε πνχ λα πάκε ηα
ζθνππίδηα.
Απηά ηα πξάγκαηα είλαη απ’ φ,ηη θαηαιαβαίλεηε casus belli, είλαη
ζέκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. πκθσλψ φηη πξέπεη λα
ιπζεί θαη ην άιιν δήηεκα, αιιά ηαπηφρξνλα πέθηνπλ θαη ηα πξφζηηκα. Αο κελ
ην ζπλερίζνπκε κε ηελ έλλνηα φηη απηή ήηαλ ε αληηκεηψπηζε θαη έηζη θη αιιηψο
ζηελ άιιε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ππάξμνπλ νπσζδήπνηε ηέηνηεο
ξπζκίζεηο, ζα ππάξμνπλ ξπζκίζεηο ηνπηθνχ επηπέδνπ, ηα έξγα ηνπ Σακείνπ
πλνρήο, ζα γίλεη αληίζηνηρε θαηαλνκή, ζα δνχκε, αθφκε δελ μέξνπκε πψο,
νπφηε πηζηεχσ ζπκπιεξσκαηηθά κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ην ζηφρν.
Ο θ. Φξαγθηζθάθεο είλαη ε ηειεπηαία παξέκβαζε. Δίλαη Γεληθφο
Γηεπζπληήο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ.

«Κιηκαηηθή αιιαγή θαη πξόζιεςε δαζηθώλ ππξθαγηώλ»
Α. ΦΡΑΓΚΗΚΑΚΖ: Σν ζέκα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπζψ είλαη ε θιηκαηηθή
αιιαγή θαη πξφζιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
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Με ηνλ φξν «θιηκαηηθή αιιαγή» αλαθεξφκαζηε ζηε κεηαβνιή
ηνπ παγθνζκίνπ θιίκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζε κεηαβνιέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε ρξνληθή θιίκαθα. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή
νθείιεηαη ζε θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε
επηπηψζεηο ζην θιίκα, φπσο ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο αηκφζθαηξαο.
Μηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο επηδξάζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
είλαη ε πηζαλή αχμεζε ηφζν ηεο ζπρλφηεηαο φζν θαη ηεο έληαζεο ησλ αθξαίσλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο είλαη νη ζχειιεο, νη πιεκκχξεο θαη νη μεξαζίεο. Γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ην 2020 πνπ αξρίδεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο
θιηκαηηθήο ζπκθσλίαο, φιεο νη ρψξεο θαινχληαη λα πξάμνπλ φ,ηη κπνξνχλ γηα
λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ.
Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, αλαγλσξίδεη δξάζεηο φπσο είλαη ε
αλαδάζσζε, ζε πεξηθεξεηνπνηεκέλεο εθηάζεηο, ε απνθαηάζηαζε ησλ
ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ θαη ε πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη
δπλαηφ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη λα
πξνζηαηεχζνπλ ηα ελδηαηηήκαηα..
Γπν άξζξα ηνπ πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην αλαθέξνληαη ζε
εγθεθξηκέλα ζην δαζηθφ ηνκέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδξάζεσλ, ηεο
δηαρείξηζεο γεο, ηεο εζληθήο ηζνξξνπίαο, ηνπ άλζξαθα, απφ ην 1990 πνπ έρεη
πηνζεηεζεί σο έηνο αλαθνξάο.
Σν άξζξν 3.3 επηηξέπεη ζε βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο λα
ιακβάλνπλ ππ' φςηλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ
άκεζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ αλζξψπνπο φπσο είλαη ε
αλαδάζσζε θαη ε απνςίισζε θαη ην άξζξν 3.4 ηνπο επηηξέπεη λα ιακβάλνπλ
ππ' φςηλ ηελ επίδξαζε πεξαηηέξσ κέηξσλ ρξήζεο γεο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ
δαζψλ, ησλ θαιιηεξγήζηκσλ γαηψλ, ησλ ιηβαδηψλ θαη ηελ αλαβιάζηεζε.
Σα δάζε αιιειεπηδξνχλ κε ην θιίκα δξψληαο σο απνζήθε
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη σο πεγή δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθνο κεηά θαηαζηξέθνληαη. Ωο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
αλακέλεηαη λα παξαηεξεζνχλ λέεο ζπλεπξέζεηο εηδψλ ζην ρψξν θαη ζην
ρξφλν θαη κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο ζηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ηεο δαζηθήο
βιάζηεζεο.
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Σα δάζε παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ βηνγεσρεκηθφ θχθιν
ηνπ άλζξαθα, ιεηηνπξγψληαο σο «θαηαβφζξεο» ζηηο νπνίεο δεζκεχνληαη ηα
κφξηα,

φπσο

ην

δηνμείδην

ηνπ

άλζξαθα

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

ζηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο θαη απνζεθεχνληαη κε ηε κνξθή νξγαληθήο
χιεο (μχινπ θαη άιισλ θπηηθψλ κεξψλ).
Οη επηδξάζεηο απφ ηελ παξνπζία ησλ δαζψλ δηαθέξνπλ
αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ δαζψλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο. Δπίζεο
ζεκαληηθφο είλαη ν ηχπνο θαη ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζψλ.
Ζ Διιάδα, σο κεζνγεηαθή ρψξα πξνβιέπεηαη λα είλαη απφ ηηο
πην εππαζείο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζ’ επξσπατθφ επίπεδν εμαηηίαο ηεο
ζπλδπαζκέλεο δξάζεο ηεο αχμεζεο ζεξκνθξαζίαο θαη εο κείσζεο ησλ
βξνρνπηψζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ ήδε ππνθέξνπλ απφ ιεηςπδξία.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πέξα απφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα παίδνπλ επίζεο θαη ηα γεσξγηθά
νηθνζπζηήκαηα. Ζ επηινγή ησλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε
ηεξάζηην βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, λα δεζκεχζεη ην δηνμείδην
ηνπ άλζξαθα θαη γεληθφηεξα λα ζπγθξαηήζεη ηνλ άλζξαθα.
Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε εθπφλεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη
εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζαξκνγήο ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο, ζηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο, γηα ηε δηαηήξεζε πγηψλ παξαγσγηθψλ δαζψλ ηα νπνία είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνλ άλζξσπν. Ζ θαηαζηξνθή ησλ
δαζηθψλ ζπζηεκάησλ ζπληζηά ηεξάζηηα πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή
θαηαζηξνθή ελψ ε ππνβάζκηζή ηνπ πνπ πξνμελείηαη απφ απηήλ, ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη αλαηξέςηκε.
Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν,
απνηεινχλ παξάγνληα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θιίκαηνο, νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπο. Ζ πην άκεζε θαη ξαγδαία
επίπησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα κεζνγεηαθά δάζε αθνξά ζηηο δαζηθέο
ππξθαγηέο. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ ππξθαγηψλ, θαζψο
θαη ηεο έθηαζεο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, επλνείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο μεξαζίαο,
ηηο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηα αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα, ζπλζήθεο πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηηο βνξεηφηεξεο πεξηνρέο
ηεο Μεζνγείνπ (Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία).
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Πξφζθαηε κειέηε ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ, έδεημε φηη
αλακέλεηαη λα αιιάμεη δξακαηηθά ν ράξηεο ηεο ρψξαο κέρξη ην ηέινο ηνπ
αηψλα πνπ δηαλχνπκε, ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε ηηο εκέξεο θαχζσλα
λα πνιιαπιαζηάδνληαη κέρξη ην 2100 θαη ηα δάζε καο λα αληηκεησπίδνπλ
άκεζε απεηιή ππξθαγηάο γηα 30 επηπιένλ κέξεο ζε ζρέζε κε ην ζήκεξα.
Άξα έλαο κεγάινο παξάγνληαο πνπ είλαη νηθνινγηθφ ζέκα πνπ
ζα πξνθχςεη θαη πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη νη
δαζηθέο ππξθαγηέο. Ζ αληηκεηψπηζε, ε πνιπεπίπεδε επίδξαζε ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ κε δεδνκέλν φηη ε θσηηά είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
κεζνγεηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζπλππάξρεη κε ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ
ζε απηφ, ε δε πιήξεο εμάιεηςή ηεο απφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο
καο είλαη αδχλαηε θαη νπηνπηθή.
Αθφκα θαη αλ ππήξρε ν ηέιεηνο θαη ηδαληθφο θαηαζηαιηηθφο
αληηππξηθφο Οξγαληζκφο, εθείλα πνπ πξέπεη λ’ απνηειέζνπλ ξεαιηζηηθνχο
ζηφρνπο ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ αληηππξηθνχ ζρεδηαζκνχ ιακβάλνληαο ππ' φςηλ
ηελ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη: Ζ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
αλζξσπνγελψλ ππξθαγηψλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, ζηφρνη
πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ, ζηφρν πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ ελεξγή αληηππξηθή πξνζηαζία.
Oη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαχζηκεο χιεο, νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη νη ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο. Αίηηα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ δαζηθψλ Τπεξεζηψλ, νη δαζηθέο θσηηέο νθείινληαη
θαηά 1/3 ζε θπζηθά αίηηα, (θεξαπλνί θηι.), θαηά 1/3 ζε εκπξεζκνχο θαη θαηά
1/3 ζε άγλσζηεο αλεμαθξίβσηεο αηηίεο. κσο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο
θαίλεηαη λα έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ.
Μηα κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ σθειείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ
ηε θσηηά. Ηδηνθηήηεο νηθνπέδσλ ή θαη εθηάζεσλ, δαζσζέλησλ πξψελ αγξψλ,
πλεηαηξηζκνί

κέζα

ζε

δάζε,

θαηαπαηεηέο,

έκπνξνη

θαπζνμχισλ,

θηελνηξφθνη, αγξφηεο είλαη κεξηθέο κφλν νκάδεο απφ ηνπο σθεινχκελνπο θαη
επνκέλσο πηζαλψο εκπξεζηέο. Τπάξρνπλ εκπξεζηέο απφ πξφζεζε, θάπνηνη
βάδνπλ θσηηά γηα νηθνπεδνπνίεζε, αλάπηπμε, «αμηνπνίεζε» ησλ θακέλσλ
πεξηνρψλ. Βνζθνί θαίλε πεξηνρέο γηα ηελ αλαγέλλεζε θηι., απφ ακέιεηα ή
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άγλνηα ή πεηακέλν ηζηγάξν απφ ην παξάζπξν ηνπ απηνθηλήηνπ, ή ππαίζξηα
ςεζηαξηά θηι. θαη απφ ςπρνινγηθά αίηηα.
Ζ δαζηθή θαχζηκε χιε: Σν ζχλνιν ηνπ δάζνπο απνηειεί ηελ
θαχζηκε χιε θαζψο φια ηα κέξε ηνπ (μεξνθπιινηάπεηεο, ρφξηα, πφεο, κηθξνί
θαη κεγάινη ζάκλνη) είλαη αλαθιέμηκα πιηθά. Ο ηξφπνο φκσο πνπ ηα πιηθά
απηά αλαθιέγνληαη θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θσηηάο,
πνηθίιεη αλάινγα κε ηε δηάηαμή ηνπο ζην ρψξν, ηελ πνζφηεηά ηνπο, ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπο θαη ηελ πεξηερφκελε ζε
απηά πγξαζία.
Εψλεο βιάζηεζεο: Βιέπνπκε ηηο δψλεο βιάζηεζεο ηεο
Διιάδνο, βιέπνπκε φιε ε δψλε ε παξαζαιάζζηα, ην θίηξηλν θαη ην θαθέ είλαη
νη πεξηνρέο πνπ είλαη κε ηε βιάζηεζε πνπ ππάξρεη νη πην ππξφπιεθηεο.
πρλά αθνχκε ππξθαγηέο κεγάιεο ζηε Υαιθηδηθή, ζηελ Αηηηθή, ζηα παξάιηα
ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηα λφηηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Έβξνπ θαη είρακε θαη
ππξθαγηά ζην δάζνο ζηε Λεπθίκε.
Απηνί είλαη ηχπνη δαζηθήο βιάζηεζεο, εδψ έρνπκε δάζνο κε
ππφξνθν, ρσξίο ππφξνθν, έλα κηθηφ δάζνο φπνπ έρνπκε πνιιά πξνβιήκαηα
ππξθαγηψλ. πνπ είλαη ηα πεχθα, ραιέπηα πεχθε θαη ηξαρεία πεχθε. Δδψ
έρνπκε έλα κσζατθφ δξαζηεξηνηήησλ, βιέπνπκε δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο,
ρσξάθηα. Ζ θαηαλνκή ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα, δειαδή απηά πνπ
δηαρεηξίδεηαη ε Γαζηθή Τπεξεζία είλαη πεξίπνπ ην 67% ησλ εθηάζεσλ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ε Γαζηθή Τπεξεζία.
Δίλαη ηα δάζε, νη δαζηθέο εθηάζεηο, νη δαζηθνί βνζθφηνπνη,
ινηπά δαζηθά εδάθε, είλαη ην 67%. Καη ηψξα κε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ έρνπκε
γηα ηηο αγξνηνδεκίεο, έρνπκε θαη ην 30% αθφκε γηα ηε θχιαμε.
Οη επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ είλαη θαη απηέο
πνιπεπίπεδεο. Δίλαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, ζσκαηηθέο βιάβεο, θχξηα ακέιεηα
αλζξψπηλεο δσήο, νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, δαπάλεο ηνπ αληηππξηθνχ
κεραληζκνχ,

πξφιεςε

αλακφξθσζεο

ηεο

θαη

θακέλεο

θαηαζηνιή
έθηαζεο,

ησλ

ππξθαγηψλ,

αλαδάζσζε,

δαπάλεο

αληηδηαβξσηηθά,

αληηπιεκκπξηθά έξγα, απψιεηεο μπιψδνπο φγθνπ, ξεηίλεο θηι.
Ζ θαηαζηξνθή ησλ βνζθνηφπσλ είλαη απψιεηεο βνζθήζηκεο
χιεο,

απψιεηεο

ηδησηηθήο,

δεκφζηαο
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εγθαηαζηάζεηο,

γεσξγηθέο

θαιιηέξγεηεο,

νηθίεο,

θηελνηξνθηθά

δψα,

κειηζζνηξνθεία, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νρήκαηα. Γπζκελείο επηπηψζεηο
ζηνλ ηνπξηζκφ, ζε πεξηνρέο πνπ είλαη ηνπξηζηηθέ: Δθεί κεηψλεηαη ε ηνπξηζηηθή
πεξίνδνο ζην δηάζηεκα πνπ έρνπκε ππξθαγηέο, ππάξρεη έλαο θφβνο.
Πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο: Απψιεηεο ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, λαψλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ηεο θχζεο.
Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο: Απψιεηα λεξνχ, θαηαζηξνθή ηνπ
εδάθνπο θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, απψιεηεο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ εηδψλ
άγξηαο δσήο θαη ηνπίνπ. Ζ εμίζσζε ησλ επηπηψζεσλ είλαη αίηηα ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ, πξνζηηζέκελεο ηεο θαχζηκεο δαζηθήο χιεο, καο δίλεη ηε δαζηθή
ππξθαγηά.
Μηα δαζηθή ππξθαγηά φηαλ δελ ππάξρεη έθζεζε είηε αλζξψπσλ
είηε άιισλ θπζηθψλ πφξσλ είηε πεξηνπζηψλ, είλαη κηα δαζηθή ππξθαγηά.
Έρνπκε αο πνχκε πεξηνξίζεη ηελ επίπησζε κφλν ζηε δαζηθή βιάζηεζε πνπ
ζα ραζεί. ηαλ έρνπκε θαη έθζεζε φκσο δαζηθήο ππξθαγηάο ζε αλζξψπνπο,
θπζηθνχο πφξνπο, ππεξεζηψλ, έρνπκε ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Απηή ε εμίζσζε είλαη ε εμίζσζε πνπ κπνξνχκε λα επέκβνπκε
θαη λα κεηψζνπκε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Γειαδή κεηψλνληαο ηα αίηηα ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ, η’ αλζξσπνγελή αίηηα θαη νη εκπξεζκνί είλαη νη πην
θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο, θάλνληαο δηαρείξηζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ζα
έρνπκε κεησκέλε δαζηθή ππξθαγηά.
Δδψ δείρλεη φηη θαη αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαίγνληαη θαη δελ είλαη
κφλν ε Διιάδα πνπ έρνπκε ππξθαγηέο. Τπάξρνπλ ππξθαγηέο ζηε δψλε ηελ
θιηκαηηθή ηε δηθή καο, πνπ είλαη ε Διιάδα, ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, είηε
πινχζηεο, είηε αλεπηπγκέλεο είηε ππαλάπηπθηεο. Απηφ δείρλεη φηη ε ππξθαγηά
είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζ’
απηή ηε δψλε βιάζηεζεο πνπ έρεη λα θάλεη φπσο είλαη ε Μεζφγεηνο, φπσο
είλαη θαη ε Καιηθφξληα.
Δθείλν πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε εκείο ππ' φςηλ καο γηα λα
κεηψζνπκε ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη λ’ αλαπηχμνπκε κηα ζηξαηεγηθή
αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα ηξία «Δ» πνπ
είλαη ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ: Δπηβνιή
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λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη πνιηηψλ, Δληαηηθή
πξφιεςε.
Ζ επηβνιή λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, ζεζκηθά κέηξα, άκεζε
δηεπζέηεζε ζεκάησλ ηδηνθηεζίαο ρξήζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ,
θαηάξηηζε δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηνπ Γαζνινγίνπ, θσδηθνπνίεζε ηεο δαζηθήο
λνκνζεζίαο, θαλνληζκνί θαη έιεγρνο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηνηθηψλ θηι., ζηνπο θαζαξηζκνχο νηθνπέδσλ, ρσκαηεξέο,
ρξήζε θσηηάο ζηνπο ζεξηλνχο κήλεο.
Σν κέηξν επηβνιήο λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζπκβάιιεη ζηε
κείσζε ησλ ππξθαγηψλ αλζξσπνγελψλ αηηίσλ, πνπ είλαη θαη νη πην
θαηαζηξνθηθέο θαη κεηψλνπλ ηελ έθηαζε ησλ πεξηνπζηψλ ζηηο δαζηθέο
ππξθαγηέο.
Δθπαίδεπζε: Πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ λα παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα επηκνξθσηηθψλ
ζεκηλαξίσλ

πνπ

βειηηψλνπλ

ηηο

ηθαλφηεηέο

ηνπο

θαη

γίλνληαη

πην

απνηειεζκαηηθνί. Αλάπηπμε εζεινληηζκνχ ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ
πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ θαη εθπαίδεπζε εζεινληψλ πνιηηψλ ζηελ πξφιεςε
δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Δδψ ε εθπαίδεπζε έρεη λα θάλεη θαη κε ηνπο θαηνίθνπο. ηηο
ππξφπιεθηεο πεξηνρέο, ζηα παξάιηα ηεο Διιάδνο θαη ζηα δάζε ζηα νπνία
έρνπκε ραιέπη θαη πεχθε φπσο είλαη ε Υαιθηδηθή (ηξαρεία πεχθε) ή
πνπξλαξφηνπνη θαηά ην θνηλψο ιεγφκελν, πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνο θαη
ν πνιίηεο πψο ζα ρεηξίδεηαη ην ζέκα κηαο έθζεζεο ζε ππξθαγηά.
Σν

κέηξν

ηεο

εθπαίδεπζεο

κεηψλεη

ηε

κείσζε

ησλ

αλζξσπνγελψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, δειαδή εθπαηδεχνληαο μέξεη φηη απηφ
πνπ θάλεη δεκηνπξγεί αηηία ππξθαγηάο, άξα λα είλαη εθπαηδεπκέλνο λα κελ
αλάβεη νπνηνπδήπνηε ππξθαγηά θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ηε κείσζε ηεο
έθζεζεο ζε θίλδπλν θαη ηε κείσζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ.
Δδψ δείρλεη έλα αηνκηθφ θαηαθχγην πνπ είλαη αλάγθε πιένλ.
Κάεθε θφζκνο ζηελ Πεινπφλλεζν, 9 άηνκα, ην ρσξηφ ήηαλ γχξσ-γχξσ
δάζνο, έπξεπε λα ππάξρεη ε πνιηηηθή πξνζηαζία, λα ππάξρεη ε ζθέςε λα έρεη
ν θαζέλαο πνπ πεγαίλεη ηε ζεξηλή πεξίνδν εθηφο απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο,

171

ΖΜΔΡΗΓΑ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ - 5/12/2013

ην ηξαθηέξ νπνηνπδήπνηε, λα ππάξρεη έλα αηνκηθφ θαηαθχγην γηα ηελ
ππξθαγηά.
Απηφ είλαη έλα θαηαθχγην ζηελ Ακεξηθή πνπ είρα πάεη
κεηαπηπρηαθφ, καο ην έθαλαλ επίδεημε, φζνη ήηαλ ζε δψλε ππξφπιεθηε είραλ
έλα ηέηνην θαηαθχγην. Ζ ππξθαγηά ζα πεξάζεη. Δδψ ράλεηαη ν θφζκνο απφ κηα
ιάβα πνπ έξρεηαη. Απηφ είλαη έλα θαηαθχγην, ζαλ θνπβέξηα πνπ έρεη πάλσ αο
πνχκε ζαλ αινπκίλην. Δίλαη θζελφ, καδεχεηαη θαη ην έρεη θάπνηνο ζην ηξαθηέξ
ηνπ, ην έρεη ζην απηνθίλεηφ ηνπ.
Ο θφζκνο ζηελ Πεινπφλλεζν ράζεθε ζην δξφκν γηαηί κέζα
ζην ρσξάθη δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Γελ έρνπλ εθπαηδεπζεί νη πνιίηεο πψο
πξέπεη λ’ αληηκεησπίζνπλ κηα ππξθαγηά φηαλ έξρεηαη.
Ζ εληαηηθή πξφιεςε έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ηε δαζηθή θαχζηκε
χιε, δειαδή ππάξρεη δηαρείξηζε θαχζηκεο χιεο, ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ, δηάλνημε θαη ζπληήξεζε αληηππξηθψλ δσλψλ, θαηαζθεπή θαη
ζπληήξεζε πδαηνδεμακελψλ θαη θξνπλψλ πδξνιεςίαο, θαηαζθεπή θαη
ζπληήξεζε ππξνθπιαθίσλ, αληηππξηθή δηαρείξηζε ηεο βηνκάδαο.
Βιέπνπκε ζηηο δψλεο ηηο αληηππξηθέο, ηε δηάζπαζε ηεο
νξηδφληηαο ζπλέρεηαο ηεο θαχζηκεο χιεο, δειαδή λα κελ έρνπκε ηα δάζε καο
δίπια αθξηβψο απφ δξφκνπο λα έρνπκε ππφξνθν θαη αλψξνθν, λα κελ
ππάξρεη ππφξνθνο πξνθεηκέλνπ ε ππξθαγηά λα κε κπνξεί λα θηλεζεί, κφλν
έξπνπζα.
Γηάζπαζε

ηεο

θαχζηκεο

χιεο,

κείσζε

ηεο

βηνκάδαο,

θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο. Σα δάζε επεηδή δελ ππάξρεη κηα δηαρείξηζε λα
παίξλεη θαχζηκε χιε ε νπνία κέλεη κέζα, ππάξρεη θχθινο, αλά 5 ρξφληα
έρνπκε κηα έμαξζε ππξθαγηψλ κφλν θαη κφλν γηαηί ε θαχζηκε χιε έρεη κείλεη,
έρσ ζσξεπζεί κέζα ζηα δάζε.
Έρνπκε ζηελ Διιάδα κεγάιεο ππξθαγηέο κεηά ην 2010. Δγψ
πηζηεχσ απφ θέηνο θαη ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπκε κεγάιεο ππξθαγηέο, γηαηί ηα
δάζε δε δηαρεηξίδνληαη, δελ παίξλνπκε ηελ θαχζηκε χιε, δε γίλνληαη νη
θαζαξηζκνί πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ιφγσ κεησκέλσλ πηζηψζεσλ.
Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ: Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ απαηηεί ζπλερή ρξήζε, εθζπγρξνληζκφ θαη εμνπιηζκφ θαηάζβεζεο
θαη

πξφιεςεο

ησλ

δαζηθψλ

ππξθαγηψλ.
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ηειεαλαγγειίαο ηεο ππξθαγηάο, πνπ απηά είλαη αλαγθαία ζηηο πεξηνρέο νη
νπνίεο δελ ππάξρεη ζπρλή παξνπζία αλζξψπνπ θαη έρνπκε πξνβιήκαηα
αλαγγειίαο, γηαηί ε ππξθαγηά ζβήλεη ην πξψην δεθάιεπην.
αο μαλαβάδσ πάιη ηελ εμίζσζε: Μ’ απηή ηελ εμίζσζε, αλ
επεκβαίλνπκε ζε θάζε ζπληειεζηή ή παξάγνληα ηεο εμίζσζεο ζα έρνπκε
κηθξφηεξν απνηέιεζκα ζηηο επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Μεηψλνπκε
ηα

αίηηα

η’

αλζξσπνγελή,

δειαδή

ζα

έρνπκε

ιηγφηεξεο

ππξθαγηέο

θαηαζηξνθηθέο.
Γηαρείξηζε ηεο δαζηθήο χιεο, κηθξφηεξεο επηπηψζεηο. Δκείο ζαλ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνηείλνπκε κέηξα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζην
δηάζηεκα ηεο επφκελεο πεληαεηίαο πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε θαιχηεξε
αληηκεηψπηζε θαη πξνζηαζία ησλ δαζψλ, η’ αθφινπζα:
-

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο,
είλαη ε 4ε πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά βηψζηκε δηαρείξηζε θπζηθψλ
πφξσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη έξγα αληηππξηθήο
πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ.

-

Αλφξζσζε – αλαγσγή ησλ δαζψλ, είλαη κηα δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία.
Τπάξρνπλ αο πνχκε ηα ζπεξκαηφθπηα θαη ηα πξεκλνθπή δάζε. Σα
δάζε πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη έρνπλ πεξηζζφηεξε παξαγσγή
θαη πεξηζζφηεξε δηάξθεηα είλαη ηα δάζε ηα ζπεξκνθπή. Σα πξεκλνθπή
δάζε είλαη ηα δάζε πνπ θηάλνπκε ζηελ ππνβάζκηζε. Θέινπκε ηελ
αλαγσγή απηψλ ησλ δαζψλ, ππάξρνπλ δηαρεηξηζηηθέο κέζνδνη.

-

Καζαξηζκνί δαζψλ, δηαρείξηζε ηεο θαχζηκεο χιεο, εηδηθά ζε πεξηνρέο
κεγάιεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ππξθαγηψλ. Δίλαη γηα ηηο πεξηνρέο
εδψ ηηο απνθεληξσκέλεο, Θεζζαινλίθε, ηαπξφο, Καηεξίλε, Κηιθίο,
Υαιθηδηθή,

Νηγξίηα,

Θάζνο,

Καβάια,

Αιεμαλδξνχπνιε,

νπθιί,

ακνζξάθε, Ξάλζε.
-

ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη θπζηθήο
πξνζηαζίαο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.

-

Δκπινπηηζκφο

δαζηθψλ

νηθνζπζηεκάησλ

κε

αξσκαηηθά

θπηά

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
-

Δκπινπηηζηηθέο αλαδαζψζεηο κε είδε πνπ απμάλνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα
ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
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-

Γαζψζεηο, εκπινπηηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάδσλ κ’ επηιεγκέλα είδε
θαη δηαρείξηζε απηψλ κε ζθνπφ λ’ απνηεινχλ κειινληηθά ζπιιέθηεο θαη
απνζήθεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο. Τπάξρεη ε άπνςε πνπ πεξλάεη ζ’
έλα ζπλέδξην κεηά ην Κηφην. Δκείο κπαίλνπκε ζηα δάζε θαη ηα
πινηνκνχκε θάζε 10 ρξφληα, λα ππάξρεη ε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπκε
απηφ ην ρξφλν, λα έρνπκε κηα πεξηθνξά θάζε 10 ρξφληα, λα πάκε ζηα
12 ρξφληα, λ’ απμήζνπκε ηε ζπγθξάηεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο θαη λα
παίξλνπκε ιηγφηεξν μχιν. Γειαδή λ’ απμήζνπκε ηηο απνζήθεο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο.

-

Φπηνθνκηθέο επεκβάζεηο, αλαδαζψζεηο κε πηζηνπνηεκέλν πιηθφ.

-

Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε γελεηηθψλ πφξσλ.

-

Σξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ.

-

Γεκηνπξγία κηθξνθξαγκάησλ - ηακηεπηήξσλ κε ρξήζε ηνπ λεξνχ γη’
αγξνηηθέο

θαιιηέξγεηεο

ή

θηελνηξνθηθέο

κνλάδεο

πέξημ

ησλ

ηακηεπηήξσλ.
-

Βηψζηκε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ.

-

Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Απηά είλαη δπν θξάγκαηα πνπ ηα θαηαζθεπάδεη εδψ ε Γαζηθή Τπεξεζία
ζηνλ Έβξν, είλαη απφ ην «Α. Μπαιηαηδήο», είλαη 3 εθαηνκκπξίσλ επξψ,
είλαη κηα ζεηξά θξαγκάησλ πνπ έρνπλ ηξεηο ζηφρνπο: Αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο, δειαδή κείσζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ πξνο ην θαηάληη,
δεκηνπξγία κηθξνθιίκαηνο κε κηα ιίκλε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα
πξνζθέξεη πφηηζκα πνπ ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ νη θάηνηθνη θαη
εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα.

-

Υξήζε ζχγρξνλσλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ κε ηελ ελζσκάησζε
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην DNA fingerprinting, έρεη λα θάλεη κε
ην γελφηππν ησλ δέληξσλ πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπκε ην γελεηηθφ
πιηθφ.

-

Δπαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, είλαη νη soft δηαδηθαζίεο πνπ εκείο ζέινπκε λα βάινπκε,
επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ, η’ απνηειέζκαηα ησλ θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ θαη πψο πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ
θαη ελ πξνθεηκέλνπ γηα καο ηα δάζε.
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Δίλαη θαη ην πηζηνπνηεηηθφ αεηθνξηθήο δηαρείξηζε ησλ δαζψλ,
απηφ είλαη έλα κέηξν ην νπνίν ην είρε επηβάιιεη, είλαη ην PFSE θαη ην FSE,
είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ αεηξνθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, ε Δπξσπατθή
Έλσζε έρεη θαζνξίζεη κηα δηαδηθαζία, γηα λα πσιείηαη πξντφλ μχινπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλε αεηθνξηθή
δηαρείξηζε.
Δίλαη πεξίπνπ ζαλ ην ISO. Απηή ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο
εξγαζίαο, πξνζηηζέκελε αμία, γηαηί ηα πξντφληα απφ ηα ειιεληθά δάζε ζηηο
αγνξέο ηεο Δπξψπεο αξρίδνπλ λα κελ πεξλνχλ αλ δελ έρνπλ ην
πηζηνπνηεηηθφ αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο.
-

ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ησλ κειψλ ησλ δαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ, είλαη έλα ζέκα κεγάιν γηα ηνπο
δαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο. Δκείο ζέινπκε δαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο νη
νπνίνη λα είλαη κεγαιχηεξνη θαη πην αληαγσληζηηθνί πξνθεηκέλνπ λα
ρεηξαθεηεζνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην
μχιν.

-

Γπλαηφηεηεο παξαγσγήο βηνκάδαο απφ ππνιείκκαηα πινηνκηψλ, γηα
παξαγσγή πέιιεη θαη κπξηθέηεο: Έρεη λα θάλεη κε ηε δήηεζε ε νπνία
ππάξρεη, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί βηνκάδα γηα λα κεηαηξαπεί ζε πέιιεη
θαη εθεί εκείο πξνηείλνπκε λα παίξλνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ πινηνκηψλ,
λα γίλεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ δαζψλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ν ηνπηθέο
βηνκεραλίεο πιηθφ γηαηί ηψξα ην εηζάγνπλ απφ Βνπιγαξία.

-

Οξγάλσζε – δίθηπν βηνπνηθηινηηθνχ ηνπξηζκνχ: Έρεη λα θάλεη κ’ έλαλ
ηνπξηζκφ ν νπνίνο ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε, εκβάζπλζε ηεο αμίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζα
δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν ζε φιε ηελ απνθεληξσκέλε.
Απηά είλαη νξηζκέλα θξάγκαηα βάξνπο πνπ δεκηνπξγεί ε Γαζηθή

Τπεξεζία ζην Ννκφ Έβξνπ θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε αληηππξηθή πξνζηαζία,
αληηπιεκκπξηθή θαη αγξνηηθή.
Δδψ είλαη θάηη δεμακελέο πνπ θηηάμακε κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά
θαη απφ ην πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ πνπ ρξεκαηνδνηεζήθακε, έλα
κηθξνθιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαη αιιάδεη ζε κηα πεξηνρή πνπ έρνπκε
θαηαζθεπάζεη έλα θξάγκα ρξεζηκνπνηψληαο θαη αληηππξηθή πξνζηαζία γηα λα
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παίξλνπλ ηα νρήκαηα λεξφ θαη νη θάηνηθνη λα πνηίδνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο θαη ελ
πάζε πεξηπηψζεη λα δεκηνπξγείηαη κηα άιιε δπλακηθή θαη εδψ νξηζκέλεο
θαηαζθεπέο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Αηζίσο πηζηεχσ φηη ηειεηψζακε. ιεο νη
παξεκβάζεηο ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνπζεο, ίζσο ζα κπνξνχζε ε εκεξίδα
απηή λα είλαη δηήκεξε, γηαηί νπζηαζηηθά απφ ην κεζεκέξη θαη κεηά ηεο
εξγαζηαθήο ψξαο είλαη άιιε κηα κέξα πεξίπνπ παξεκβάζεηο.
Ήηαλ φιεο πνιχ ελδηαθέξνπζεο, πηζηεχσ απηφ πνπ μεθηλήζακε
ζηελ αξρή θαη δεηήζακε λ’ αθνπγθξαζηνχκε ηηο αλάγθεο ζαο θαηά κεγάιν
πνζνζηφ ην θάλακε. Διπίδσ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα
ζπλεξγαζηνχκε θαη ε Πεξηθέξεηα θαη ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα γηα ην
θαιχηεξν.
Δίκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα βνήζεηα, γηα ζπλεξγαζία θαη
γηα νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηείηε. Δπραξηζηψ πνιχ φινπο γηα ηελ παξνπζία ζαο.
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