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 Πξώην κέξνο: Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο   

- «Έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο»  

θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε   

- «ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 – 

ρέζεηο κε ΓΔΖ Α.Δ. – Μεηεγθαηαζηάζεηο θπζηθφ πεξηβάιινλ θιπ»  

θ. Γεώξγηνο Γαθήο, Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

- «Οινθιήξσζε ησλ Έξγσλ Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο ησλ 

ΜΑΒΔ ζην Εηδάλη Κνδάλεο – Οη ηξεηο θάζεηο ηνπ έξγνπ»  

θ. Βαζίιεο ηντιόπνπινο, ηέιερνο Μνλάδαο Β΄ Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε  

- «Έξγα Πεξηβάιινληνο κε Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο»  

θ. Ησάλλεο όθνπηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνδάλεο  

- «ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ 

Πιεκκχξαο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο»  

θ. Λάδαξνο Μαινύηαο, Γήκαξρνο Κνδάλεο  

- «Σειεζέξκαλζε Φιψξηλαο»  

θ. Ησάλλεο Βνζθόπνπινο, Γήκαξρνο Φιψξηλαο  

- «Σειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο – χλδεζε κε ηνλ ΑΖ/ΓΔΖ Καξδηάο 

θαη Δπεθηάζεηο Γηθηχνπ Σειεζέξκαλζεο»  

θα Παξαζθεπή Βξπδίδνπ, Γήκαξρνο Πηνιεκαΐδαο  

- «πκπιήξσζε Αλαγθψλ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ 

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ»  
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θα Κσλζηαληίλα Νίθα, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Δπηθαλεηαθψλ θαη 

Τπνγείσλ Τδάησλ, Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ΤΠΔΚΑ  

- «Έξγα Δλέξγεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ – Ζ Δλέξγεηα ζηελ Πξνγξακκαηηθή 

Πεξίνδν 2014-2020»  

θα Αιεμάλδξα Γξαθάηνπ, ηέιερνο Μνλάδαο Α΄ Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο Σνκείο ηεο Δλέξγεηαο, 

ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ θαη ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΤΠΔΚΑ  

- «Καηαζθεπή Πξφηππνπ Βηνθιηκαηηθνχ ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο 

Γεκνηηθνχ – Νεπηαγσγείνπ κε εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο ζην Ο.Σ. 15 ηεο ΕΔΠ Κνδάλεο»  

θ. Γεκνζζέλεο Μαπξίδεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ.  

- πδήηεζε παξεκβάζεηο  

 

 Γεύηεξν κέξνο: Πξνηάζεηο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020 

 ηξνγγπιό Σξαπέδη:  

- «Παξαγσγή θαη Γηαλνκή Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο – πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο»  

θα Αιεμάλδξα Γξαθάηνπ, ηέιερνο Μνλάδαο Α΄ Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο Σνκείο ηεο Δλέξγεηαο, 

ηνπ Φπζηθνχ Πινχηνπ θαη ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ ΤΠΔΚΑ  

- «Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηα»  

θ. Νίθνο Γηαλλάθεο, Πξφεδξνο Γ.. Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Γξπκνχ Πξεζπψλ  

- «Κιηκαηηθή Αιιαγή & Πξφιεςε Κηλδχλσλ»  

θ. Πξόδξνκνο Αζιαλίδεο, Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

- «Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ»  

θ. Γεκνζζέλεο Μαπξίδεο, Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ.  
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- «Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ»  

θα Δξκηόλε Αβξακνπνύινπ, Γηεπζχληξηα ΓΔΤΑΑΦ ηνπ Γήκνπ 

Φιψξηλαο  

- «Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ»  

θ. Ησάλλεο Βιαηήο, Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Τδάησλ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο  

- «Υσξνηαμία & Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο»  

θ. Βαζίιεο Μηρειάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο 

Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξνηαμίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο  

- «Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 ζηνλ ζεκαηηθφ ζηφρν 

"Πεξηβάιινλ"»  

θ. Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Δπηηφπησλ 

Δπαιεζεχζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

- «Βειηίσζε ηεο Θεζκηθήο Δπάξθεηαο θαη ηεο Απνηειεζκαηηθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ»  

θ. Γεκήηξεο Αιβαλόο, Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 

Έλαξμε 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ): Καιεκέξα ζαο.  

Κχξηε Πξφεδξε, θχξηε Πεξηθεξεηάξρα, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηνη 

θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, επγελείο πξνζθεθιεκέλνη, ζαο 

θαισζνξίδσ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζεη αθελφο κελ ηα έξγα ηνπ, αθεηέξνπ λα αθνπγθξαζηεί ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ζαο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
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Δίκαζηε ζε κηα πνιχ θξίζηκε πεξίνδν, γηαηί ζηελ παξνχζα θάζε 

είκαζηε ζηελ θξίζηκε θακπή ηεο αιιαγήο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη 

νπσζδήπνηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρξεηαδφκαζηε ηε βνήζεηά ζαο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θάλνπκε έλα θαηλνχξην πξφγξακκα, έλα δπλαηφ πξφγξακκα 

θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε 

ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ιηκλάδνπλ.  

Θα δεηήζσ ηψξα λα αλέβεη ζην βήκα ν Τπνπξγφο θ. Καιαθάηεο 

λα θάλεη ηελ παξέκβαζή ηνπ.  

 

Υαηξεηηζκνί: 

 

. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. εβαζκηφηαηε, θπξίεο θαη θχξηνη, πξνηνχ 

κπσ ζην θπξίσο θείκελφ κνπ ζα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα απφ ζηήζνπο θη απφ 

θαξδηάο, αλ κνπ επηηξέπεηε.  

ε κηα πνιχ δχζθνιε θαη ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπγθπξία ζαλ απηή πνπ πεξλάκε ζεσξψ ρξένο ηεο Πνιηηείαο θαη φισλ φζσλ 

ηελ εθπξνζσπνχλ λα βαδίζνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ βεκαηηζκφ ηελ επφκελε 

κέξα, λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο θνηλσλίαο κε κία πνιχ πην απνηειεζκαηηθή θαη κε κία πην επσθειή αθφκα 

πεξηζζφηεξν γηα εθείλνπο καηηά.  

ε απηφ ην πιαίζην ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν ε πνιηηηθή ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ θάλεη, είηε ζε λνκνζεηηθφ είηε 

ζε πνιηηηθφ επίπεδν, απνθαζίζακε φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Πξψηνλ, λα ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο λνκνζεηηθέο νη νπνίεο λα 

αθνπκπνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηε ξίδα ηνπο. Γεχηεξνλ, λα είλαη άκεζα 

εθαξκφζηκα ηα νπνηαδήπνηε λνκνζεηήκαηα. Σξίηνλ, λα κπνξνχλ νξηδφληηα λα 

ιχλνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπνιηηψλ καο. Σέηαξηνλ, λα 

δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε κέξα θαη 

πέκπηνλ, λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα νπνηαδήπνηε δεκηνπξγηθά ζηνηρεία θαη 

αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν ηφπνο καο θαη νη άλζξσπνί ηνπ λα 

κπνξέζνπλ κέζα απφ ηηο λνκνζεζίεο, κέζα απφ ηα λνκνζεηήκαηα απηά λα 

απειεπζεξψλνληαη.  
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Δίλαη έλα δχζθνιν δεηνχκελν, ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, 

φπνπ πνιιέο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζε πάξα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη κε βίαην ηξφπν θαη βεβαίσο 

κε πνιχ πφλν γηα έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη βεβαίσο 

θαη κε αδηθίεο, γηαηί φηη γίλεηαη γξήγνξα θαη άκεζα θαη βίαηα εκπεξηέρεη ζε έλα 

πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην ζηνηρείν ηεο αδηθίαο θαη ηδηαίηεξα γηα αλζξψπνπο νη 

νπνίνη δε θηαίμαλε πξαγκαηηθά ζε ηίπνηα. 

Απηή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπκε, είλαη κηα 

πξαγκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζρέζε ελδερνκέλσο κε κηα πιαζκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ζε πάξα πνιινχο ηνκείο ηε βηψλακε ηα 

πξνεγνχκελα πνιιά ρξφληα. κσο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γηα λα 

αιιάμνπκε ην παξειζφλ, κπνξνχκε φκσο κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη κε 

κία ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε λα θάλνπκε δξάζεηο θαη ζηνρεχζεηο πνπ 

παίξλνληαο καζήκαηα απφ ην παξειζφλ λα κπνξέζνπκε λα βειηηψζνπκε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ ηεο επφκελεο 

κέξαο. 

Μέζα ζε απηή ηε ινγηθή είκαζηε εδψ απφςε ζήκεξα, λα 

μεθηλήζνπκε έλαλ δηάινγν πνπ έρεη ακθίδξνκε ζεκαζία θη φρη κνλάρα 

ζπκβνιηθή γηαηί βξηζθφκαζηε εδψ ζηελ αθξηηηθή Φιψξηλα, έρεη πνιχ 

νπζηαζηηθή ζεκαζία ην λα κπνξέζνπκε κέζα απφ έλαλ δηάινγν λα 

ζπλδηακνξθψζνπκε θεληξηθή εμνπζία θαη ηνπηθή θνηλσλία κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο θη φρη κνλάρα ηελ επφκελε εκέξα ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ 

θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ.  

Απηφ είλαη θαη αλ ζέιεηε ε απιή πεκπηνπζία ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο, πνπ έρεη μεθηλήζεη θπξίσο απφ ηελ εζραηηά ηεο Διιάδνο. Δίρακε 

ηελ επθαηξία πξηλ απφ ιίγεο κέξεο λα βξεζνχκε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη λα 

πάκε κέρξη ην νπθιί θαη λα θάλνπκε ίδηα νξγάλσζε, ίδηα ζπδήηεζε, λα 

θχγνπκε απφ ην θέληξν ησλ Αζελψλ, λα θχγνπκε απφ ηα γξαθεία ησλ 

Τπνπξγείσλ θαη εγψ σο θπζηθφ πξφζσπν θαη εθπξφζσπνο ηεο Πνιηηηθήο 

Ζγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ. 

Καη λα πάκε θαη λα αθνχζνπκε δηα δψζεο απφ πξψην ρέξη πνπ 

ιέσ εγψ απιά πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ζε ζρέζε βεβαίσο κε έξγα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα 

επζχλεο κνπ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ, γηα λα κπνξέζνπκε 
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νπζηαζηηθά λα ζπλδηακνξθψζνπκε κε εθείλνπο νη νπνίνη δνπλ θαη βηψλνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, είλαη εθείλνη πνπ πξέπεη λα καο 

πξνηείλνπλ θαη λα απνθχγνπκε αλ ζέιεηε ηεζιαζκέλεο δηαδξνκέο ρσξίο λα 

ππνλνψ ηίπνηα. 

Αιιά ζίγνπξα φηαλ έρνπκε νη ίδηνη απεπζείαο εηθφλα θαη 

πξνηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη απεπζείαο ζην ηξαπέδη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, αθφκα φπσο ιέσ θαη απφ ηε δξακαηηθφηεηα θαη 

ηελ έληαζε κε ηελ νπνίαλ ηνπνζεηείηαη θάπνηνο, κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη ν 

Πξντζηάκελνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ νη ζπλεξγάηεο αιιά θαη ν ίδηνο ν Τπνπξγφο πνηα 

είλαη ε πξαγκαηηθή αλάγθε.  

Άιιν λα έρεηο έλα έγγξαθν θη έλα ραξηί, άιιν λα έξζεη έλαο 

χκβνπινο ζην Τπνπξγείν θαη λα εθπξνζσπήζεη έλαλ Γήκαξρν ή κία Σνπηθή 

Αξρή, άιιν λα έρεηο έλαλ χκβνπιν ζαλ Τπνπξγφ λα ζνπ πεη θάπνηεο 

πξνηάζεηο θαη άιιν λα είζαη κπξνζηά ν ίδηνο λα αθνχζεηο ηελ αγσλία θαη ηελ 

πξφηαζε πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν.  

Απηφ είλαη ην απιφ ζθεπηηθφ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ 

έρνπκε πάξεη λα βγνχκε έμσ απφ ηα γξαθεία θαη λα πάκε ζε θάζε λνκφ εη 

δπλαηφλ θαη ην θάλνπκε απηφ θαη δε ζαο θξχβσ φηη ην έρνπκε θάλεη θη είλαη θαη 

ραξά καο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη πάξα πνιχ νπζηαζηηθά φρη κφλν γηα κέλα 

αιιά θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο πνπ είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη θαζεκεξηλά ζα 

επεμεξγάδνληαη ην πξφγξακκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 2014-2020 γηαηί πεξί 

απηνχ κηιάκε, γηα ην πψο κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επφκελεο κέξαο ζην θνκκάηη «πεξηβάιινλ» θαη λνκίδσ φηη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. 

Να κπσ ζην θείκελν, γηαηί έρσ θαη θάπνηνπο αξηζκνχο, φζν πην 

ιίγνπο γίλεηαη, αιιά φηη θαη λα θάλνπκε νη αξηζκνί μέξεηε απνηππψλνπλ θαη ηελ 

πξαγκαηηθή βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο λα βνεζήζεη ή λα κε βνεζήζεη θη απηφ 

είλαη θαη ην απνηχπσκα ηεο έκπξαθηεο πνιηηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ 

κεηνπζηψλεηαη ζε έξγα πνπ βνεζνχλ ηειηθά ηηο θνηλσλίεο.  

Ζ Κπβέξλεζε θπξίεο θαη θχξηνη κπνξεί θαη δηαπξαγκαηεχεηαη 

ζθιεξά θαη μεθηλψ απφ απηφ γηαηί απηή είλαη θαη ε νπζία απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ ρψξα καο απηφ πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν δελ ην είρε, δελ ήκαζηαλ ζε απηή ηε 

ζέζε, ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζε απηά ηα κεγάια ηξαπέδηα είλαη κφλν ηα 
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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 λα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο απφ ηνπο δαλεηζηέο καο.  

Πξέπεη λα ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη νη εξγαζίεο είλαη ζπλερείο θη 

φηη ζα ππάξρνπλ ζπλερείο αλαηαξάμεηο γηα λα βξεζνχλ νη λένη ζπζρεηηζκνί γηα 

ηε λέα επνρή ηεο Δπξψπεο. Δκείο απηφ πνπ ζίγνπξα ζε θάζε πεξίπησζε 

πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζε απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

έηζη θη αιιηψο, θάζε βήκα γηα κηα δηαξζξσηηθή αιιαγή θαιπηεξεχεη ηε ζέζε 

καο, θάζε πξφβιεκα θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ιχλνπκε είλαη έλαο θφκπνο 

ιηγφηεξνο γηα λα απνδεζκεπηνχκε. 

Κη έρνπκε αξθεηνχο αλ ζέιεηε λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη γηα λα 

ηνπο ιχζνπκε ρξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή θαη κεγάιε πξνζήισζε, λα βξνχκε ηνλ 

ηξφπν λα κάζνπκε λα θάλνπκε αθφκα θαη ην ιίγν λα απνδίδεη πνιχ. Απηφ ην 

πνιχ ε κέγηζηε απφδνζε θξίλεηαη ζε δχν ζεκεία, ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. 

Δηδηθά κάιηζηα φηαλ κηιάκε γηα κείδνλα πξνβιήκαηα κε θεληξηθή 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε πνπ απφ ηε 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 ησλ δηθψλ ηνπο ζρεδίσλ αλάπηπμεο.  

Με απηφ ην ζθεπηηθφ δηαρεηξηδφκαζηε ηα δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο 

ζην ΤΠΔΚΑ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο πνπ είλαη θνκβηθφο γηα λα 

ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε, λα πξνζηαηεπζεί νπζηαζηηθά ην πεξηβάιινλ θαη λα 

δεκηνπξγεζεί ην πιαίζην γηα κηα ιεηηνπξγηθή θαη πνιηηηζκέλε νξγάλσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ, θηλνχκαζηε κε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο. 

Πξψηνλ ζε επίπεδν λφκσλ, φπσο ζαο είπα πξνεγνπκέλσο, λα 

είλαη ζηέξενη, λα απαληάλε ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα 

αιιεινζπλδένληαη ζηε κεγάιε εηθφλα θαη ην θάλακε: Ξεκπινθάξηζκα ηνπ 

Κηεκαηνινγίνπ γηα λα ηξέμνπλ νη δηαδηθαζίεο, επηηέινπο ιχζε γηα ηα απζαίξεηα 

πνπ λα κπνξεί λα γίλεη κε θνηλσληθφ πξφζεκν θαη λα απαιιάμεη απφ απηή ηε 

λνζεξή θαηάζηαζε θαη ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο πνιίηεο. 
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Δλψ ηψξα πξνεηνηκάδνπκε ππξεησδψο ην ηξίην κεγάιν βήκα ην 

λνκνζέηεκα γηα ηελ πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή κεηαξξχζκηζε, απηφ πνπ ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία φζσλ έγηλαλ κέρξη ηψξα θαη ζα απνηειέζεη ηελ 

επηθεθαιίδα ηεο λέαο εζληθήο πνιηηηθήο γεο θαη ην ηζρπξφ ρηχπεκα θαηά ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αληηαλαπηπμηαθήο ινγηθήο ηε ρσξνηαμίαο.  

Απηή ηελ αληηαλαπηπμηαθή ινγηθή ηεο ρσξνηαμίαο, απηή ηε 

ινγηθή αθνινχζεζε, ε θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο ινγηθήο ηεο 

αληηγξαθεηνθξαηίαο έρεη λα θάλεη αθξηβψο θαη κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο λέεο 

ζπλζήθεο.  

Δηδηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην δεδνκέλν 

φηη έρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο σο θφκβνο κεηαθνξψλ θαη δπηηθή πχιε πξνο 

ηελ Κεληξηθή Δπξψπε σο ρψξνο ζπγθέληξσζεο πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ 

πινχηνπ αιιά θαη απφ ηελ παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κε εμέρνπζα ζέζε 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ, κπνξεί λα δνκήζεη 

έλα πξφηππν αλάπηπμεο βαζηζκέλν θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο, πξσηνγελή 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή.  

Ζ κεγάιε έκθαζε ζην πεξηθεξεηαθφ ρσξνηαμηθφ δφζεθε ζηελ 

πξνζέιθπζε θαη κηιάσ εηδηθά γηα ην πεξηθεξεηαθφ ρσξνηαμηθφ πνπ είλαη έλα 

βαζηθφ θνκκάηη ζην παδι αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, δφζεθε ζηελ πξνζέιθπζε 

πγηψλ επελδχζεσλ θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ κε 

εηδηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ζπλαιιαγψλ κε ηα Βαιθάληα θαη ηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο 

επξσπατθέο 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 

ζηνπο νπνίνπο έρνπκε εθρσξήζεη έξγα, ψζηε λα επηζπεπζζεί ε νινθιήξσζή 

ηνπο. Έρνπκε πξνσζήζεη εξγαιεία πνπ βειηηψλνπλ ηελ 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, 

κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην πεξηβάιινλ 

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 ηε ρψξα θαη 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη θπζηθά πξνζπαζνχκε λα 

αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα κε ζπκκφξθσζε 

ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο.  

Αλαθέξσ κφλνλ ηξεηο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο πέθηεη θαη ην 

κεγάιν βάξνο, ηηο βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο, πνπ αιιάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

δνκεκέλνπ ρψξνπ κε πξνθαλείο ζπλέπεηεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζε φιε 

ηε ρψξα, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ππξήλεο πξνφδνπ ζηελ πεξηθέξεηα, ηα έξγα 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, είλαη δήηεκα δεκφζηαο 

πγείαο λα πξνρσξήζνπλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί λα ηειεηψλνπλ κε ηηο 

ρσκαηεξέο, λα 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.  

Καη ηξίηνλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, νινθιεξψλνληαο έξγα 

πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπκε γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ 

καο κνληέινπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 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 ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα 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 κε δεζκεπηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, κε 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 θηάλεη πιένλ ζην 85% θαη ε απνξξφθεζε ζην 50% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, εθηηκψληαο φηη ζην ηέινο ηνπ 2013 ζα έρεη θηάζεη ζην 

65%.  
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ήκεξα έρεη γίλεη ε ηαμηλφκεζε θαη ε δηάθξηζε, ππάξρνπλ έξγα 

πνπ ηειεηψλνπλ θη είλαη εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη έξγα 

πνπ είλαη κελ κείδνλνο ζεκαζίαο, αιιά δελ είλαη εληφο ρξφλνπ θαη ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. ε φηη αθνξά ζηελ 

παξνχζα πεξίνδν, δελ είκαζηε κφλν ζε θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, αιιά 

ηα νινθιεξψλνπκε θαη ηα παξαδίδνπκε ζην επξχ θνηλφ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, πέξα απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ ησλ 

ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηα νπνία ζα ζαο ελεκεξψζεη αλαιπηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν θ. Μακαινχγθαο, ζα ήζεια λα 

ππνγξακκίζσ άμνλεο θαη ηνκείο έξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηά ζαο, πνπ είλαη 

ελδεηθηηθνί ηνπ πνιηηηθνχ αιιά θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ καο ζθεπηηθνχ.  

Σν ΔΠΠΔΡΑΑ πξνσζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελέξγεηαο, κε 

πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 197 εθαηνκκχξηα επξψ θαη δξάζεηο:  

1. ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ πινπνίεζε πξνηχπσλ 

έξγσλ επηδεηθηηθψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπσο ε παξέκβαζε ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Κνδάλε κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ 

πξνυπνινγηζκνχ 9 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ 

δεκφζησλ θηεξίσλ ζηε Φιψξηλα, ζηελ Κνδάλε, ζην Γήκν Οξεζηίδαο θαη 

Βνΐνπ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

2. ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θηψρηαο, κε ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηειεζέξκαλζεο ζηε 

Φιψξηλα Πηνιεκαΐδα Ακχληαην θαη ζηελ Κνδάλε θαη αλαθέξζεθε θαη ν θ. 

Πεξηθεξεηάξρεο ζε ζρέζε κε ηε Φιψξηλα εηδηθφηεξα.  

3. ην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ κε πινπνίεζε έξγσλ 31 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, φπσο έξγα νξηδφληηαο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 17 

εθαηνκκχξηα επξψ, αιιά θαη έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ησλ παιηψλ 

κεηαιιίσλ ζηε ΜΑΒΔ Κνδάλεο, πξνυπνινγηζκνχ 14 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

πνπ ην θπζηθφ αληηθείκελν απηήο ηεο θάζεο έρεη ήδε νινθιεξσζεί θαη ηηο 

επφκελεο εβδνκάδεο νινθιεξψλεηαη θαη ηππηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
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θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ήδε εληάρζεθε θαη ε ηειηθή θάζε ηνπ έξγνπ 

γηα ρξεκαηνδφηεζε άιια 17 εθαηνκκχξηα επξψ.  

4. ην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ θαη ζε 

έξγα χδξεπζεο πξνυπνινγηζκνχ 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

5. ην δήηεκα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηηο κειέηεο ησλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ 

δφκεζεο.  

6. ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε νξηδφληηεο δξάζεηο ζε 

πεξηνρέο NATURA, πξνυπνινγηζκνχ 6 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζην ζχλνιφ 

ηνπο.  

Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ έρνπλ, αιιάδνπλ θαηά ηελ 

άπνςή κνπ ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζε 

έλαλ άιιν ηξφπν δσήο, άιιε ινγηθή, άιιε αηζζεηηθή. Με δεδνκέλεο ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα είλαη επελδχζνπκε ζηελ 

πξσηφηππε ζθέςε, ζηελ πςειή αηζζεηηθή, ζηε θαληαζία θαη ζηελ 

θαιαηζζεζία, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο πνπ κπνξεί λα 

θάλνπλ ηε δηαθνξά. 

Σψξα ζε φηη αθνξά ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζην 

Δ ή ην λέν ΔΠΑ φπσο ζπλήζσο ην ιέκε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

πνπ δελ πξέπεη λα ράζνπκε, αξθεί λα ζπληνληζηνχκε ζσζηά θαη λα 

ζπλεξγαζηνχκε δεκηνπξγηθά γηα λα πεηχρνπκε ηα κέγηζηα θαη λα 

νινθιεξψζνπκε αλαγθαία έξγα πεξηβάιινληνο.  

Με δπν ιέμεηο: πληνληζκφο ΤΠΔΚΑ Πεξηθεξεηψλ θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε δηαπεξηθεξεηαθψλ αιιά θαη 

ηνπηθήο εκβέιεηαο πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην 

επελδπηηθφ θιίκα θαη γη΄ απηφ είκαζηε εδψ ηψξα, λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο 

θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη θπζηθά λα αθνχζνπκε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεηε εζείο γηα ηελ Πεξηθέξεηά ζαο, κεηά σο νκάδα ζα 

βξνχκε ην θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ πξάμε νη πξνηάζεηο.  

ην ΤΠΔΚΑ γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ε έκθαζε δίλεηαη 

ζε δηαπεξηθεξεηαθά έξγα πξνηεξαηφηεηαο θαη κέγηζηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζεκαζίαο, ζηνλ ηνκέα ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ νινθιεξψλνληαο 

ζηελ επφκελε θάζε ησλ έξγσλ πνπ είλαη ήδε ζε εμέιημε ψζηε λα δνζνχλ ζην 
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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 δηάζηαζεο.  

ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε κε δεκηνπξγία αμφλσλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ρξήζε πξάζηλσλ κεηαθνξψλ, ζηελ 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 ζηνλ 

ηνκέα ηνπ χδαηνο, ζχκθσλα κε ηα νινθιεξσκέλα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα 

ιεθαλψλ απνξξνήο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, είκαζηε έηνηκνη λα αθνχζνπκε ηηο απφςεηο ζαο, 

ηηο πξνζεγγίζεηο ζαο, ηηο αλάγθεο ζαο θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηηο θνηλέο 

πξνζπάζεηεο, γηα ηε ζηξαηεγηθή καο, ψζηε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα γηα φινπο.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Καιαθάηε γηα ηα 

πνιχ σξαία ιφγηα ηνπ θαη γηα ην πξφγξακκά καο θαη γη΄ απηφ ην νπνίν 

πξνβιέπνπκε γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, θπξίσο γηα ηελ αλαπηπμηαθή 

δηάζηαζε πνπ έδσζε ζην φιν ζέκα ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Σψξα ζα πξνζθαινχζα ηνλ εβαζκηφηαην Μεηξνπνιίηε 

Φισξίλεο Πξεζπψλ θαη Δνξδαίαο θ. Θεφθιεην, λα θάλεη έλα ραηξεηηζκφ.  

θ. ΘΔΟΚΛΖΣΟ: Καισζνξίδσ σο Δπίζθνπνο ηεο αθξηηηθήο απηήο Ηεξάο 

Μεηξνπφιεσο ηνλ εμνρφηαην Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θ. ηαχξν Καιαθάηε, ηνλ 

Μαθεδφλα Τπνπξγφ θαη λα ηνλ επραξηζηήζσ δηφηη πεξηέξρεηαη απηέο ηηο 

εκέξεο ηα κέξε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζα καο αλαπηχμεη πνιιά καδί κε 

ην επηηειείν ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη σθέιηκα γηα ηελ πεξηθέξεηά καο θαη γηα ην 

λνκφ ηεο Φισξίλεο.  

Δγψ ζαλ Δπίζθνπνο ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο θαη 

δεκνζίσο, δηφηη θαη΄ ηδίαλ ηνλ επραξίζηεζα, δηφηη βνήζεζε ηα κέγηζηα ζηελ 

θαηαξγεζείζα λανδνκία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο λα δεκηνπξγεζεί λέα 

λανδνκία ε νπνία πνιχ ζα βνεζήζεη ζηα έξγα ηεο αλνηθνδνκήζεσο ησλ 

εθθιεζηψλ θαη ησλ  παξεθθιεζίσλ θαη ησλ κνλαζηεξηψλ.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 14 

Κχξηε Τπνπξγέ ζαο επραξηζηψ ζεξκψο θαη θαιψο ήξζαηε θαη 

ζηελ πεξηνρή καο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε εβαζκηφηαηε. Καη ζα πξνζθαιέζσ ηψξα ζην 

βήκα ηε Γεληθή Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο θα Δπηαμά γηα έλα ραηξεηηζκφ.  

Β. ΔΤΣΑΞΑ: Να θαιεκεξίζσ φινπο, ηνλ θ. Τπνπξγφ, ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε, 

ηνλ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε, ην εβαζκηφηαην, ηνπο Γεκάξρνπο θαη λα πσ φηη 

είλαη θαη ε πξψηε κνπ έηζη επίζεκε επίζθεςε ζηε Φιψξηλα, κεηά ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ κνπ θαη είλαη θαη γηα έλα πάξα πνιχ σξαίν ζέκα πνπ ελ 

πάζε πεξηπηψζεη άπηεηαη θαη ηνπ γλσζηηθνχ κνπ αληηθεηκέλνπ.  

Αλαξσηηέηαη θαλείο ηη είλαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Σν ΔΠΠΔΡΑΑ ζα 

κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη έρεη ελειηθησζεί κέρξη ζήκεξα θη φηη απφ δσ θαη 

κπξνο πξνρσξνχκε έηζη ζηελ σξηκφηεηά ηνπ. Βάδσ κία έηζη δηαρσξηζηηθή 

ρξνληθή ζηηγκή, γηαηί;  

Γηαηί ζεσξψ φηη πιένλ ε πξψηε θάζε ηνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο 

κε ηελ εκπέδσζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηφρσλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα είλαη 

θηιηθφ ζην ρξήζηε, είηε ν ρξήζηεο ζε απηφ ήηαλ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είηε ε 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε, είηε ν θφζκνο. Δπνκέλσο ζεσξψ αθξηβψο πάλσ ζηελ 

θξίζε αο πνχκε, ζηελ επνρή ηεο θξίζεο, ήξζε θαη ε αιιαγή, ε ελειηθίσζε ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ.  

Έρεη λα θάλεη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαλέλαο ηηο 

δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπ, έρεη λα θάλεη φκσο θαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

θαη κε ηηο ηαθηηθέο ηηο νπνίεο αθνινπζεί, επνκέλσο έλα πξψην ζεκείν κηα θαη 

θάλνπκε έλαλ απνινγηζκφ ζα ήηαλ φηη ζηελ επνρή αο πνχκε ηελ 

πξνεγνχκελε ππήξρε κία απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, νη δξάζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη είραλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο αλαγλσξηζηηθφηεηαο, αιιά δελ 

ππάθνπαλ ζε έλα ζθηρηφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.  

Δπηπρψο αθφκα θαη ηψξα δελ επαιεζεχνληαη νη θφβνη θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηεο ΟΤΝΔΚΟ φηη ην δήηεκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ θαηξφ ηεο θξίζεο ζα κπνξεί λα ππνρσξήζεη, κε 

απνηέιεζκα απηφ λα έρεη πξφβιεκα θαη αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

πνιηηψλ.  

Θα έιεγε κάιινλ θαλέλαο φηη ε θξίζε απνδείρζεθε επθαηξία γηα 

έλαλ εμνξζνινγηζκφ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιά θαη 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 15 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηελ νπζία είλαη θαη κηα επθαηξία κε ην θαηλνχξην Δ γηα 

έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κε θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία απηά ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζνχλ πνπ ζα ππαθνχνπλ θαη ν Τπνπξγφο ήδε έβαιε ηα ζηνηρεία απηψλ 

ησλ θξηηεξίσλ.  

Καη θπζηθά δελ αλαθαιχπηεη θαλέλαο ηελ Ακεξηθή, έηζη; Απηφ 

έρεη γίλεη θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παληνχ. Άξα 

κηιάκε γηα έλα ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο δελ είλαη ζρεδηαζκφο ηεο θξίζεο, δελ είλαη 

βξαρππξφζεζκνο, κηιάκε γηα έλαλ ζρεδηαζκφ ν νπνίνο είλαη κεζνπξφζεζκνο 

θαη καθξνπξφζεζκνο θαη πξνθαλψο έρεη θαη ζηνηρεία ακεζφηεηαο.  

Σα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ ζα πξέπεη ζηελ νπζία λα 

αιιάδνπλ ιίγν θη απηφ πνπ βιέπνπκε πίζσ «ζην slide», δειαδή ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλ ππνζέζνπκε φηη κέρξη 

ηψξα ήηαλ έλα θπξίαξρν δήηεκα, ην έβαιε πάιη ν Τπνπξγφο, ζα κπνξνχζακε 

λα βάινπκε αλάπηπμε, αλάπηπμε, αλάπηπμε.  

Γειαδή ην θαηλνχξην ΔΠΠΔΡΑΑ λα είλαη ζηελ νπζία αεηθνξία, 

δειαδή δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιηηψλ 

θαη αλάπηπμε, αλάπηπμε, αλάπηπμε, πνπ είλαη ιίγν δηαθνξνπνηεκέλν Τπνπξγέ 

ζε ζρέζε κε ην ελίζρπζε. Τπάξρεη θη απηφ, αιιά ην βάιαηε θη εζείο πάξα πνιχ 

θαιά.  

Δπνκέλσο ηα θξηηήξηα πέξα απ΄ απηφ ην θπξίσο αλαπηπμηαθφ 

θξηηήξην, ηα ππφινηπα θξηηήξηα γηα ηελ απνθεληξσκέλε είλαη πξνθαλψο ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηφπνπ, είλαη πξνθαλψο ε ζχλδεζε κε ηνπο παξαγσγηθνχο 

ηνκείο θαη φρη λα ην πνχκε κνλνιεηηνπξγηθά, δειαδή λα ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε 

φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, φπσο είπε θαη ν Τπνπξγφο κε έκθαζε θαη 

ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην δεπηεξνγελή αιιά θαη ζηνλ ηξηηνγελή θαη ζχλδεζε, 

δειαδή λα είλαη πνιπρξεζηηθφ ην θάζε πξφγξακκα ε θάζε δξάζε.  

Άιια θξηηήξηα, έλα βαζηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη θη 

φπσο ζπλήζσο ην θάλνπλ ζην εμσηεξηθφ, ηεξάξρεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ 

δξάζεσλ ε νπνία θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη πιένλ λα αξρίδεη απφ 

πδάηηλνπο πφξνπο πνπ κάιινλ πξφθεηηαη λα είλαη θαη ην λέν Διληνξάλην αο 

πνχκε ην παγθφζκην, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, δηαρείξηζε απνβιήησλ 

θαη απφ θεη θαη πέξα φιεο νη ππφινηπεο δξάζεηο είηε πξφθεηηαη γηα 
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βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ 

πεξηνρψλ, είηε πξφθεηηαη γηα ηα άιια πνπ πεξηέγξαςε ν Τπνπξγφο.  

Γειαδή ζηελ νπζία κηιάκε γηα έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ν 

νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη επξχηεξεο παξεκβάζεηο αξρηθά θαη φπσο αθξηβψο 

γίλεηαη θη έρεη απνδείμεη θαη ε παγθφζκηα θαη ε επξσπατθή εκπεηξία, νη 

επεκβάζεηο νη ηδηαίηεξεο κεηά είλαη ζε ζχιαθεο.  

Γειαδή γηα παξάδεηγκα, ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία πξέπεη λα 

ππάξμνπλ δξάζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ «κηλθ», πξέπεη λα 

ππάξμνπλ δξάζεηο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε φπσο είλαη ε Πηνιεκαΐδα, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιαηνκείσλ θαη ησλ 

νξπρείσλ. 

Απηά είλαη δεηήκαηα θαη θάπνηεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο θαη 

αξγφηεξα ζην ζηξνγγπιφ ηξαπέδη ν θ. Μηρειάθεο κε ηνλ θ. Βιαηή ζα 

εμεηδηθεχζνπλ πεξηζζφηεξν. Δπνκέλσο έλα θξηηήξην είπακε φηη είλαη ε 

παξέκβαζε ζε ηζρπξνχο ζχιαθεο. 

Καη ηέινο ζα ήζεια λα θιείζσ γηα λα κε ζαο θνπξάζσ 

πεξηζζφηεξν κε ην εμήο, φηη ίζσο ρξεηαζηεί θαη κηα γελλαία ηεξάξρεζε θαη 

γελλαίεο απνθάζεηο θαη απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θάζε βαζκνχ ζην 

ζχλνιφ ηεο, αιιά θαη απφ ην Τπνπξγείν.  

Γειαδή ίζσο ρξεηαζηεί ζην επίπεδν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ λα παξζνχλ θαη απνθάζεηο ηχπνπ ηεο ζεσξίαο ηνπ ξεηηξέ, αλ 

ζπκάζηε ηνπ γέξνπ Παπαλδξένπ πνπ έιεγε φηη θξαηάκε ηελ πνιπθαηνηθία θαη 

δίλνπκε ην ξεηηξέ. Πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ θαη ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο, απηφ είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ λνκίδσ ζα γίλεη απφ φινπο γηα 

ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο. 

Κη εγψ ζα ήζεια απφ ηελ πιεπξά ηεο Απνθεληξσκέλεο λα πσ 

φηη ε Απνθεληξσκέλε ζα είλαη ζχκκαρνο ζε θάζε ηέηνηα αλαπηπμηαθή 

πξνζπάζεηα, ζε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, νχησο ή 

άιισο θαη ν αγψλα ηνλ νπνίν πξνηηζέκεζα θη εκείο λα δψζνπκε είλαη καδί απφ 

θνηλνχ θαη κε ην Τπνπξγείν θαη κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα δψζνπκε 

αθξηβψο φινπο ηνπο θαηλνχξηνπο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο. 
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αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη λα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ θ. Γαθή Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

 

«ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ζηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 – ρέζεηο  

κε ΓΔΖ Α.Δ. – Μεηεγθαηαζηάζεηο θπζηθό πεξηβάιινλ θιπ» 

 

Γ. ΓΑΚΖ: εβαζκηφηαηε Μεηξνπνιίηε καο, θ. Τπνπξγέ, θα Γεληθή 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζηνλ Α΄ θαη Β΄ βαζκφ, θίιεο θαη θίινη.  

Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Τπνπξγφ γηα ηελ ηηκή ηεο εδψ 

δηνξγάλσζεο ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, ε νπνία πηζηεχσ φηη έρεη πνιχ 

νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φρη κφλνλ ζηα πιαίζηα ηεο αλάδεημεο ηνπ πνιχ 

κεγάινπ έξγνπ πνπ γίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο κε πνιιέο 

εθθάλζεηο, αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επνκέλεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

Καη ην ζεσξψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, γηαηί ν ηνκέαο ηεο επζχλεο 

πνπ έρεη ην ΤΠΔΚΑ γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα ν θ. Καιαθάηεο, έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε δσηηθά ζπκθέξνληα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη άπηνληαη 

ρεηξνπηαζηά ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο φπσο έρεη ςεθηζηεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. 

Ο θ. Τπνπξγφο πξνεγνπκέλσο αλέθεξε γηα ην λέν ρσξνηαμηθφ, 

πνπ ην ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επί ηεο νπζίαο θαη κάιηζηα είλαη ζε 

γλψζε φισλ καο φηη δχν απφ ηηο επίζεκεο πχιεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο είλαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Φιψξηλαο θαη δεδνκέλνπ φηη εκείο είκαζηε κηα Πεξηθέξεηα 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε ζπλεηδεηή ζηξαηεγηθή ζηάζε ππέξ 

ησλ αλνηρηψλ νξηδφλησλ ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε ηεο αιιειεγγχεο θαη 

ηεο Γεκνθξαηίαο, ην ρσξνηαμηθφ παίδεη θνκβηθφ ξφιν. 
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Σν ζέκα ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ, γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, 

άπηεηαη πνιιψλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ θαη ζπκθεξφλησλ, γη΄ απηφ θαη ηφζν 

κεγάιε θαη εηδηθή ε βαξχηεηα πνπ δίλνπκε θαη γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ 

παξακέηξσλ φπσο είλαη ηα δίθηπα απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, νη βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί θαη νη πξνζηαζίεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο.  

Να πσ παξελζέησο φηη αχξην ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην σο 

πξψην ζέκα είλαη ην ζέκα ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ θαη βέβαηα θη έλα απφ ηα 

ζέκαηα είλαη κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε γηα ην ζέκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο 

ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο θαη βέβαηα ζεηξά άιισλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη 

ηεο ελεξγεηαθήο απηάξθεηαο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο παηξίδαο καο, ηεο 

δηαζχλδεζεο κε φιεο ηηο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη αληαιιαγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηαηί απηά άπηνληαη θαζαξά κε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία.  

Καη πξνθαλέζηαηα άιια δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

πνιενδνκηθνχο ζρεδηαζκνχο, αλαπηχμεηο ζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ ηεο γνχλαο κείδνλνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο κε ηελ ελέξγεηα ησλ δπηηθνκαθεδφλσλ θαη φια 

απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ΤΠΔΚΑ. 

Καη πξνθαλψο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

φπσο έρεη θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηα ζέκαηα ησλ ηειεζεξκάλζεσλ 

αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο άιισλ κνξθψλ κέζα απφ ην πδάηηλν 

δπλακηθφ θαη ηε γεσζεξκία καο γηα ηειεζεξκάλζεηο. 

Καη βέβαηα θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ ΣΑΠ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ απηφ, 

φπσο θαη πξηλ απφ ιίγεο κέξεο ζε Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην πνπ είρακε ζηελ 

Πηνιεκαΐδα κε πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ελέθξηλε 

ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

Κχξηε Τπνπξγέ, ε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη ε Πεξηθέξεηα ησλ 

αληηζέζεσλ ησλ πεξηνρψλ Ramsar, Natura θαη πνιιψλ ζεκείσλ θπζηθνχ 

θάιινπο. Σν ζχκπιεγκα ησλ ιηκλψλ καο, καο θαζηζηά σο Γπηηθή Μαθεδνλία 

σο ηελ πξψηε Πεξηθέξεηα ζηε ρψξα ζε επηθαλεηαθά χδαηα, κε δπλαηφηεηα 

ηφζν ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο φζν θαη παξαγσγηθήο.  
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Σν νξεηλφ αλάγιπθν κε ηα απέξαληα δάζε, πνπ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηέο ζαο, ζπλδπάδεηαη κε πεδηλέο πεξηνρέο, κε ηα 

πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη απνηεινχλ εηδηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ πξνζηαζίαο θαη ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο ζε πνιιέο πεξηνρέο ζε 

θάζε ζεκείν ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε μερσξηζηέο δπλαηφηεηεο.  

Μεγάιν θνκκάηη είλαη ην ζέκα ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ εθπιεθηηθνχ κνλαδηθνχ απφ ζέκαηνο πνπ ππάξρεη ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία, ηα βπδαληηλά κλεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ θαη φζα 

έρνπλ αμηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. 

κσο ηαπηφρξνλα είκαζηε θαη ε Πεξηθέξεηα κε ηε κεγαιχηεξε 

ιηγληηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνιχ ιηγφηεξν απφ καο είλαη ην θνκκάηη ηεο Αξθαδίαο 

θαη βέβαηα απηφ καο θαηαηάζζεη ζε έλα παγθφζκην πςειφ επίπεδν. Δδψ 

παξάγεηαη πεξίπνπ ην 50% απφ ην ιηγλίηε ηεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο καο, ζπλ 

φιεο νη άιιεο κνξθέο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

είηε θσηνβνιηατθά, είηε αλεκνγελλήηξηεο.  

Καη λα ηνλίζσ θη απηφ έρεη άκεζε ζρέζε θαη κε ηα ρσξνηαμηθά 

πνπ αλέθεξε ν θ. Τπνπξγφο, φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ αηηεκάησλ επελδχζεσλ 

ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη 

απηφ ζα βνεζήζεη πνιχ ηνλ ηφπν, ηελ Διιάδα, ζην λα έρεη κία απηάξθεηα. 

Αιιά ηαπηφρξνλα ζα έρεη θαη ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

επηδξάζεσλ γηαηί ην δίθηπν κεηαθνξάο ελέξγεηαο πςειήο θαη ππέξ πςειήο 

ηάζεο θαη ηα θέληξα ππέξ πςειήο ηάζεο είλαη εδψ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη κε φιεο ηηο ρψξεο κε ηηο 

νπνίεο ππάξρεη αληαιιαγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δδψ ππάξρνπλ δχν ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθά, ην πξψην έρεη λα 

θάλεη κε ηελ επίδξαζε πνπ δεκηνπξγεί απηή ε δηαδηθαζία ζην αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ, φπσο πεξηγξάθεηαη θαηά θεθαιήλ, ηεο πεξηνρήο. ηαλ ζην 

κέιινλ εληαρζνχλ φιεο απηέο νη κνλάδεο, ην ΑΔΠ θαηά θεθαιήλ ζα εθηηλαρζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ είλαη ζήκεξα, πνπ ζα καο δεκηνπξγήζεη 

αθφκε κεγαιχηεξεο ζηξεβιψζεηο. 

ηνηρείν πνπ ην βηψλνπκε θαη ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013 θαη βέβαηα ιεηηνπξγεί κε έλαλ εθηαιηηθφ ηξφπν ζηε Γπηηθή 
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Μαθεδνλία ην 2014-2020, δηφηη καο θαηαγξάθεη σο κηα απφ ηηο πινχζηεο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο. 

Καη λα πσ ραξαθηεξηζηηθά φηη ε Γπηηθή Μαθεδνλία ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, έρεη ην 85,6% ηνπ κέζνπ επξσπατθνχ φξνπ ησλ 270 

Πεξηθεξεηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε Ήπεηξνο πνπ αλήθνπκε ζηελ ίδηα 

Απνθεληξσκέλε έρεη ην 74,8% πνπ αληηθεηκεληθά είλαη πην πινχζηα.  

Καη βέβαηα λα ηνλίζσ φηη θαη ε Θεζζαιία πνπ είλαη φκνξε 

Πεξηθέξεηα κε καο θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία εκθαλίδνληαη σο κία απφ ηηο 

θησρέο Πεξηθέξεηεο, ελψ εκείο πινχζηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έρνπκε 35% 

επίζεκν πνζνζηφ αλεξγίαο.  

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ αλαθνηλψζεθε ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν κέζνο φξνο, είλαη πξνθαλέο φηη ε 

Ήπεηξνο έρεη πνιχ κηθξφηεξν απφ καο αξθεηέο κνλάδεο, ελψ εκείο είκαζηε 

αξθεηά πην ςειά, πνπ απηφ καο δεκηνπξγεί κηα ηξνκαθηηθή ζηξέβισζε θαη 

έιιεηκκα ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Γη΄ απηφ θαη ιέσ φηη είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε εδψ παξνπζία ηνπ θ. 

Τπνπξγνχ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηδίνπ θαη ησλ ζηειερψλ θαη ν ζρεδηαζκφο θαη 

νη πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ φινπο ηνπο θνξείο γηα ηε δπλαηφηεηα 

ζηήξημεο ησλ αλαγθψλ καο κέζα απφ ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ ή φηη άιιν θξίλεη ν θ. Τπνπξγφο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαη απηφ 

είλαη θνκβηθφ δσηηθφ.  

Να ηνλίζσ επίζεο φηη σο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρνπκε 

δεηήζεη επίζεκα απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ην έρεη απνδερζεί ν θ. 

Πξσζππνπξγφο ν θ. ακαξάο, ην έρεη ζέζεη θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ην ΠΔΠ 2014-

2020 εηδηθά γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ιφγσ απηήο ηεο ζηξέβισζεο λα κελ είλαη 

80% επξσπατθά ρξήκαηα 20% ειιεληθά, αιιά λα είλαη 60% επξσπατθά 40% 

ειιεληθά. 

Απηφ δεδνκέλνπ φηη ηα ρξήκαηα ηεο Δπξψπεο είλαη ζηαζεξά, γηα 

λα κπνξέζνπκε κε κηα πεξηζζφηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ πιεπξάο ησλ 

εζληθψλ πφξσλ λα έρνπκε έλα κεγαιχηεξν πξφγξακκα θαη λα θαιχςνπκε ηελ 

πνιχ κεγάιε ζηξέβισζε πνπ βηψλνπκε θαη ζήκεξα θαη ε νπνία θαζίζηαηαη 
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πνιχ δχζθνιε ηνπ 2014-2020 θαη δεδνκέλσλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο πνπ ζαο αλαθέξσ εθηαιηηθή κεηά ην 2020. 

Απηφ επεξεάδεη φιεο ηηο πεξηνρέο, αθφκε θη απηέο νη νπνίεο 

έρνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη εθηφο 

δξαζηεξηφηεηαο, γη΄ απηφ θαη ζεσξψ εμαηξεηηθά ζηξαηεγηθή θαη ζεκαληηθή ηελ 

εδψ παξνπζία ηνπ θ. Τπνπξγνχ θαη ηε ζπδήηεζε ε νπνία ζα επαθνινπζήζεη.  

Σαπηφρξνλα έρνπκε έλα δεχηεξν πξφβιεκα, πνιχ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ αεηθνξία ηνπ ηφπνπ θαη αλαθέξνκαη θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή. Μία παξάκεηξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο είλαη απηή πνπ αλέθεξα. 

Ζ δεχηεξε είλαη φηη επεηδή εκθαληδφκαζηε κε πςειφ ΑΔΠ νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ δίλνπκε σο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, είλαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο απφ 

φηη είλαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ δίλνπκε 

κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ είλαη κηθξφηεξεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ιφγσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ ΑΔΠ, άξα απηφ καο δεκηνπξγεί κηα δεχηεξε παξάκεηξν πνπ 

δελ είλαη εκθαλήο, φπσο απηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δεκφζηεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εμαηξεηηθά ζνβαξφ πξφβιεκα. 

Έρνπκε νδεγεζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

επελδχζεσλ κεγάισλ δνκψλ λα έρνπλ λα θάλνπλ, γηαηί είλαη αληαγσληζηηθφο 

θαη εμσζηξεθήο, κε ηνλ θιάδν ηεο γνπλνπνηίαο, γηαηί νη άιινη θιάδνη έρνπλ 

νπζηαζηηθά βνπιηάμεη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θη εδψ είλαη έλα δεχηεξν ζηνίρεκα 

πνπ απαηηνχκε ηε βνήζεηα ηεο Κπβέξλεζεο θαη παξαθαινχκε θ. Τπνπξγέ θαη 

ηε δηθή ζαο ζπλδξνκή ζε φπνην επίπεδν θξίλεηε πνιηηηθήο αιιά θαη 

ιεηηνπξγηθήο παξεκβάζεσο.  

Αλέθεξα ινηπφλ πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θνβεξέο νηθνλνκηθέο ζηξεβιψζεηο θη έρνπλ σο απνηέιεζκα 

θνηλσληθέο ζηξεβιψζεηο πνπ δε βηψλεη θακία άιιε πεξηθέξεηα ηεο παηξίδαο 

καο. Δδψ ινηπφλ βηψλνπκε ηελ επηβάξπλζε ηνπ αέξα ζην έδαθνο ζηα λεξά 

θαη ζηνπο αέξηνπο ξχπνπο, έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. 
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Καη βέβαηα βηψλνπκε ην πξσηφγλσξν ραξαθηεξηζηηθφ λα 

ππάξρεη δέζκεπζε εδαθψλ γηα φθεινο φισλ ησλ Διιήλσλ πεξίπνπ 300 

ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ζπλνιηθά ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο παξεκβάζεηο, θπξίσο 

δεκνζίνπ ραξαθηήξα κέζσ ηεο ΓΔΖ, ην νπνίν αλαδηαηάζζεη πιήξσο ηνλ 

θνηλσληθφ, ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ ιεηηνπξγηθφ θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηζηφ.  

Κη φιν απηφ ην θνκκάηη έρεη ζεκαληηθή αλάγθε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, γηα λα ππάξμεη κηα απνθαηάζηαζε. Άξα ε εδψ παξνπζία 

ηνπ θ. Τπνπξγνχ θαη γη΄ απηφ ην δήηεκα πνπ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία θαη δήηεκα επηβίσζεο ησλ επνκέλσλ γελεψλ, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θη αθφκε έλα επραξηζηψ γη΄ απηφ θ. Τπνπξγέ.  

Καη βέβαηα αλέθεξε ν θ. Τπνπξγφο ην ζέκα ησλ ΜΑΒΔ, κηα 

κεγάιε πιεγή, ηελ νπνία πξνρσξνχκε θαη είλαη ζηε θάζε ηεο νινθιήξσζεο 

θη εδψ παξνπζηάζηεθε ην εμήο πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα θαη δελ κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί δηφηη πηζηεχσ νχηε ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ππάξρνπλ, νχηε ε 

πνιηηηθή δπλαηφηεηα κε ην ζέκα ησλ απνθαηαζηάζεσλ ησλ εθηεηακέλσλ 

θαηαζηξνθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην λεξφ, ζην έδαθνο θαη ζηνλ αέξα, απφ 

πιεπξάο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Γηφηη ζηα ΜΑΒΔ δνχκε ηε δηαδηθαζία φηη απηφο ν νπνίνο 

πξνθάιεζε ηελ φιε ηζηνξία νπζηαζηηθά δελ κπνξνχζε θαη δε γηλφηαλ λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επηβάξπλζε, έξρεηαη ινηπφλ ην Τπνπξγείν καο 

ρξεκαηνδνηεί θαη επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, πνπ νπζηαζηηθά ζηεξνχκε 

πφξνπο απφ θάηη άιιν γηα λα θάλνπκε απηφ πνπ ήηαλ ζεζκηθή ππνρξέσζε φηη 

ν ξππαίλσλ απνθαζηζηά, βαζηθφ θνκβηθφ ζηνηρείν.  

Απηφ, ζην θνκκάηη ηεο ΓΔΖ, δελ κπνξεί λα γίλεη απφ δεκφζηα 

ρξήκαηα, δηφηη φινο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ρψξαο λα κπεη, δελ κπνξεί λα 

γίλεη. Άξα κέλεη κείδνλ δήηεκα, φκσο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ην Τπνπξγείν 

κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα καο βνεζήζεη.  

Τπάξρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε. Δίκαζηε ε κφλε Πεξηθέξεηα ηεο 

Διιάδαο πνπ βηψλνπκε αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο, άξα αλαγθαζηηθέο 

κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκψλ θαη θαηνίθσλ ελ θαηξψ εηξήλεο, γηα ιφγνπο 

παλειιαδηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε ηε δηαδηθαζία φηη πξέπεη λα 

απνιπζεί ην ππνθείκελν ιηγληηηθφ θνίηαζκα ή λα κπνξέζνπλ λα κεηαθηλεζνχλ 

αιινχ νη ζπκπαηξηψηεο καο φπσο έρεη γίλεη γηα ηνπο Αλάξγπξνπο θαη ηελ 
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Αθξηλή κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ιφγσ ηνπ φηη ε αεηθνξία ηνπ ηφπνπ δελ 

επηηξέπεη ηε δηαβίσζή ηνπο ζε απηνχο ηνπο ηφπνπο.  

Δδψ ινηπφλ εκείο βηψλνπκε ζήκεξα έλα άιιν ζνβαξφ δήηεκα, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαη γηα ηηο απαιινηξηψζεηο θη είλαη θαη 

πνιιέο απηέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ζρεδηαζκφο θαη αλάγθε λα γίλνπλ θαη κε 

ηδησηηθφ επηζπεχδνληα θαη κε ηε ΓΔΖ κε ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, 

νη απαιινηξηψζεηο πνπ δίλνληαη αδπλαηνχλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

δφκεζεο λέσλ νηθηζκψλ απφ ηα ρξήκαηα.  

Δξρφκαζηε ινηπφλ σο ηνπηθνί θνξείο απφ ρξήκαηα, 

παξαδείγκαηνο ράξε απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ παίξλνπκε απφ ηε ΓΔΖ 

θαη βάδνπκε ηνλ θχξην φγθν ησλ ρξεκάησλ εθεί, πνπ πάιη δελ επαξθνχλ 

φκσο, ρξεκαηνδνηνχκε απφ ην πεληρξφ ΠΔΠ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πάιη 

απηφ ην δήηεκα θαη ε θνηλσλία κπαίλεη ζε έλα θελφ.  

Δδψ είλαη ην κεγάιν δήηεκα θαη ην κεγάιν αίηεκα ην νπνίν έρεη 

ηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηελ αδήξηηε 

αλαγθαηφηεηα γηα ιφγνπο αληαπφδνζεο ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ απφ 

πιεπξάο ηνπ λα σθειεζεί ε ρψξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ ηεο 

πινχηνπ, ηνπ λα ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε ζηνρεπκέλε κε αξθεηά εθαηνκκχξηα 

επξψ ζηνπο απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο γηα λα θαιχςνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ 

νηθηζκψλ ιφγσ ηνπ επηζπεχδνληνο ηνπ ραξαθηήξα πνπ είλαη γεληθφηεξα ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. 

Κη εδψ θ. Τπνπξγέ παξαθαιψ δηφηη είλαη θνκβηθφ δήηεκα γηα ηελ 

επζηάζεηα θαη ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζέισ λα 

ηνλίζσ φηη ππάξρεη έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα, κηα δηθαζηηθή δηακάρε πνπ 

έρνπκε σο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην θαη 

ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ επαλαπφδνζε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ εδαθψλ πνπ έγηλαλ κεηά απφ αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, δηφηη ν Ννκνζέηεο πξνέβιεπε φηη ην θνίηαζκα ην ιακβάλνπκε γηα 

λα εμππεξεηήζνπκε ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη κεηά επαλαπνδίδνληαη ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, παξαδείγκαηνο ράξε γηα αγξνηηθή ή θηελνηξνθηθή ρξήζε.  

Γελ ππήξρε δέζκεπζε, ην 2001 κε ην Νφκν 2941, ηφηε ήηαλ ν θ. 

Σζνραηδφπνπινο Τπνπξγφο, θαηήξγεζε απηή ηε δηάηαμε, αιιά δελ έρεη 

ζπληαγκαηηθά αλαδξνκηθή ηζρχ. Δίκαζηε ινηπφλ ζε κηα θνξπθαία δηακάρε κε 
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ηε ΓΔΖ, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη 

κε ηνλ ππξήλα ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο ζέζπηζεο 

θαη ζέζκηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο.  

Δδψ ινηπφλ ζην θνκκάηη απηφ ε ζπκβνιή ηνπ θ. Τπνπξγνχ ηνπ 

2014-2020 ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο είλαη αλαγθαία. Να 

αλαθέξσ παξαδείγκαηνο ράξε -ε Πξφεδξνο ηεο ΠΔΓ ε Γήκαξρνο Δνξδαίαο 

είλαη εδψ- εδψ θαη ρξφληα ν Κφκαλνο δελ ππάξρεη, ππάξρεη έλα νξπρείν θη έρεη 

κείλεη κφλν ν λαφο κε ην λεθξνηαθείν.  

Σα ρξήκαηα πνπ είραλ δνζεί ζηνλ πξνπξνθάηνρφ ηεο σο 

Γήκαξρν, δελ επαξθνχλ γηα λα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο, ρσξηφ δελ ππάξρεη, ν 

θφζκνο δηακαξηχξεηαη, ρξήκαηα απφ ην ΠΔΠ δελ έρνπκε δηφηη είλαη ηζρλφ 

ιφγσ ηνπ φηη εκθαληδφκαζηε πιαζκαηηθά πινχζηα πεξηνρή, θαηάζηαζε 

εθηαιηηθή. 

ε απηφ ινηπφλ είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα βξνχκε επήθνα ψηα ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ επφκελνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη δελ είλαη κφλνλ απηφ, ηνλ 

Κφκαλν ηνλ αλέθεξα δηφηη έρεη πάλσ απφ 15 ρξφληα απηή ε εθθξεκφηεηα, 

φπνπ πξνζπαζνχκε λα ην ιχζνπκε αιιά είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επζηάζεηα ηεο παηξίδαο.  

ιν απηφ ινηπφλ δεκηνπξγεί κία πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε πνπ 

είλαη ε πεξηβάιινπζα ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Έρνπκε αλαιάβεη ζεηξά πξσηνβνπιηψλ πνιχ ζεκαληηθψλ θαη γηα ηα ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, δίθηπα απνρέηεπζεο 

χδξεπζεο. 

Απηά ζέισ λα ζαο πσ φηη ζηε κελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Κνδάλεο έρνπλ νινθιεξσζεί, ζηεο Φιψξηλαο είλαη ζε εμέιημε θαηά νκάδεο 

νηθηζκψλ δηφηη βνεζάεη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ζηα Γξεβελά θαη ζηελ 

Καζηνξηά είλαη ζε κεκνλσκέλα θνκκάηηα δηφηη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο δελ 

ην επηηξέπεη.  

Σν πδάηηλν δπλακηθφ, ν θ. Τπνπξγφο θαη ε θα Γξακκαηέαο ην 

μέξνπλ πνιχ θαιά, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο ιεθάλεο απνξξνήο, πνπ είλαη ην 

κελ ηνπ Αιηάθκνλα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Κεληξηθή 
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Μαθεδνλία, ην δε ηνπ Δνξδαίνπ νπινχ πνηακνχ κε ην ζέκα ηεο ιίκλεο 

Βεγνξίηηδαο.  

Να ζπκίζσ φηη ε Διιάδα έρεη ηηκσξεζεί κε πξφζηηκα γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο, εκείο έρνπκε ζρεδηάζεη σο Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο Δνξδαίαο θαη 

Ακπληαίνπ έλα κεγάιν έξγν πνπ είλαη γχξσ ζηα 48 εθαηνκκχξηα επξψ, 27 ζην 

Γήκν Δνξδαίαο λα δψζνπκε θαη 21 ζην Γήκν Ακπληαίνπ, γηα ηελ αλαβάζκηζε 

θαη βειηίσζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο θαη γηα λα βνεζήζεη θαη ηε ιίκλε ηεο 

Βεγνξίηηδαο πνπ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο θαη κε ηα πξφζηηκα πνπ έρνπλ κπεη, 

αιιά θαη γηα ηελ παηξίδα καο θαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σα θνκκάηηα ησλ έξγσλ χδξεπζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά, 

λνκίδσ φηη παξέιθεη λα πσ νηηδήπνηε. ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζα καο 

ην πεη εδψ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ν θ. Μαπξίδεο, έρνπκε πνιχ ζηελή θαη 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κε ηε ΓΗΑΓΖΜΑ θαη κε ηνπο 

Γεκάξρνπο θαη κε ηνλ θ. Βνζθφπνπιν σο Πξφεδξν ηεο ΓΗΑΓΖΜΑ ζήκεξα θαη 

βέβαηα είλαη θαη ην γλσζηφ έξγν ΓΗΣ ζε εμέιημε ην νπνίν αλακέλνπκε λα 

πξνρσξήζεη γξήγνξα θαη λα είκαζηε πξαγκαηηθά ην πξφηππν κνληέιν ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  

Σν πξφβιεκα ησλ ΜΑΒΔ ην αλέθεξα πξνεγνπκέλσο θαη ην 

δήηεκα πνπ έρεη θαηαγξαθεί σο έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ έλαλ ξππαληή πνπ δελ πινπνίεζε ηελ απνθαηάζηαζε θη 

απηφ απνηειεί νδεγφ ζην κέιινλ φηη πξέπεη λα γίλεη.  

Καη ην ιέσ απηφ παξνπζία ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο ηεο παηξίδαο 

καο εδψ ζηνλ αξκφδην ηνκέα, γηαηί επαλαιακβάλσ φηη δε ζα ππάξμεη πηζηεχσ 

κε αληηθεηκεληθνχο φξνπο δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ζηνηρεησδψλ 

απνθαηαζηάζεσλ ηεο φιεο εμέιημεο ε νπνία ππάξρεη κε ηε ΓΔΖ, ζε φια ηα 

επίπεδα, θπξίσο ζε επίπεδν εδάθνπο, αιιά θαη ππφγεηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα γη΄ απηφ θαη είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

θαη ζαθήο πξφλνηα.  

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν είλαη γηα καο 

θνκβηθφ, είλαη ηα έληνλα θαηξηθά θπζηθά θαηλφκελα, θαηνιηζζήζεηο, δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο θαη έρνπκε αξθεηά θαη 

έληνλα θαη ζε απηά κέζα απφ ην ΠΔΠ θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ 
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ρξεκαηνδνηνχκε ζεηξά ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

Θεσξψ θνκβηθφ απηφ ην νπνίν θάλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θαηαθπγίνπ Βειβεληνχ κε ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Θνιφιαθθα πνπ επεξεάδεη 

ηελ επζηάζεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο Πνιπθχηνπ θαη ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη νη κειέηεο θαη ε 

θαηαζθεπή, ην ζεσξψ δσηηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο παηξίδαο καο, δελ είλαη 

φκσο κφλν απηφ, είλαη πάξα πνιιά άιια, φπσο ζηνπο Φηιηππαίνπο, 

Καζηνξηά, Φιψξηλα θαη ινηπά, λα κελ θνπξάδσ κε απηφ ην ζέκα.  

Σν ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ επηπηψζεσλ θαη έρνπκε δχν άμνλεο, ην 

θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο ιηγλίηεο, κηιάκε κφλν Φιψξηλα Ακχληαην 

Πηνιεκαΐδα Κνδάλε, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο παξακέηξνπο.  

Καη ην θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ην πδάηηλν δπλακηθφ, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξε θ. Τπνπξγέ ην λέν θξάγκα ηνπ Ηιαξίσλα ην νπνίν 

επηζθεθζήθακε ρζεο, κηα πνιχ κεγάιε επέλδπζε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, 265 

εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θνηλσληθά 

ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη αλαπηπρζεί ε λέα ιίκλε, ε παλέκνξθε ιίκλε Ηιαξίσλα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Γεζθάηεο θη απηφ επεξεάδεη θαη πξνζζέζεη θαη ζην ΑΔΠ ηεο 

πεξηνρήο, φπσο θαη φια ηα άιια θαη ζηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο.  

Δδψ ινηπφλ ζέισ λα πσ φηη παξά ηα ζεηηθά θαη ηα φπνηα 

πξνζέθεξε ε ΓΔΖ φια απηά ηα ρξφληα, είηε κε ηελ πξνεγνχκελε θνπιηνχξα 

ηεο απφιπηα δεκφζηαο επηρείξεζεο, είηε ζήκεξα κε ην πιεηνςεθηθφ παθέην, 

είηε λα δνχκε πσο ζα κεηεμειηρζεί ε δηαδηθαζία, δελ ππήξμε ζπλείδεζε ζην λα 

ζπκβάιιεη κε ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο. 

Γη΄ απηφ θαη πξηλ ιίγν θαηξφ αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία 

ςεθίζακε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη πεξηκέλνπκε θαη ηελ ςήθηζε απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΖ ελφο πκθψλνπ πλεξγαζίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ηεζζάξσλ ΔΒΔ γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κηα ηέηνηα 

ζηήξημε, νχησο ψζηε ε δεκία πνπ πθηζηάκεζα ιίγν λα απνκεησζεί. Απηφ 

δηαρξνληθά δελ έρεη θαηαγξαθεί, είκαζηε ινηπφλ ζε εμέιημε ζε απηφ.  
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Σν ζέκα ησλ κεηεγθαηαζηάζεσλ νηθηζκψλ ζεσξψ φηη έρεη λα 

θάλεη κε θνζκνγνλία ζηε ρσξνηαμηθή, θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ρξήδεη εηδηθήο παξέκβαζεο. Έλα άιιν πνιχ 

κεγάιν θνκκάηη είλαη ε εμσαζηηθή ρξήζε ησλ ηειεζεξκάλζεσλ πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ αεηθνξία ηνπ ηφπνπ. 

Καη βέβαηα ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ ην νπνίν έρεη ηεζεί 

επίζεκα θαη λνκίδσ φηη είλαη νκφζπκν αίηεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φηη ην 

ιηγληηηθφ ηέινο ην νπνίν πξνβιέπεηαη θαη ην νπνίν είλαη 0,5% ηψξα θαη ηψξα 

μεθηλάκε ηε δηαβνχιεπζε γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θη φπνπ έρνπκε, 

λα ην πσ αθφκε κηα θνξά κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν θαη κε ηνλ θ. 

Βνζθφπνπιν θαη κε ηνλ θ. Ζιηάδε ηα έρνπκε ζπδεηήζεη, ηε βνχιεζε φηη απφ ην 

θνκκάηη πνπ αλαινγεί ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Φιψξηλαο ην κέγηζην ζα ρξεκαηνδνηεζεί ν Γήκνο Φιψξηλα γηα ην 

θνξπθαίν έξγν ηεο ηειεζέξλαζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ηεο ίδηαο 

ζπκκεηνρήο. 

Δδψ ινηπφλ δεηάκε ηελ αχμεζε ηνπ ηέινπο ζην 1,2% γηαηί 

ζεσξνχκε φηη είλαη ην ειάρηζην ηεο ζηέξεζεο θαη ηεο ζηξέβισζεο πνπ 

πθηζηάκεζα, γηα λα κπνξέζνπκε λα απνθαηαζηήζνπκε. Βέβαηα ηα ρξήκαηα 

κπνξεί ζε θάπνηνπο λα κνηάδνπλ πνιιά, ζε ζρέζε φκσο κε ηα επξσπατθά 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ηελ απψιεηα ηεξαζηίσλ επελδχζεσλ θη φηη απηφ 

έπεηαη κε ζέζεηο εξγαζίαο θχθιν εξγαζηψλ θαη δσή πνπ νθείιεηαη ζην πςειφ 

ΑΔΠ, είλαη έλα ειάρηζην.  

Μεγάιν δήηεκα γηα καο είλαη ε κεηαιηγληηηθή πεξίνδνο θαη ζε 

απηφ εδψ πέξα εηνηκάδνπκε έλα πξφγξακκα θ. Τπνπξγέ, έλα επηρεηξεζηαθφ 

ζρέδην αλάπηπμεο σο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην νπνίν έρεη 

ζηφρεπζε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Απηφ κε ηεθκεξίσζε, κε πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ, θνηλσληθά 

απνδεθηφ θαη βέβαηα θάηη ην νπνίν λα κπνξεί λα είλαη πινπνηήζηκν θαη ζα 

εθθξάδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζπλαληίιεςε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε 

πνιπηνκεαθά θαη πνιπηακεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Δίλαη νπζηαζηηθά ν νδηθφο ράξηεο γηα ηε κεηάβαζε ζηε 

κεηαιηγληηηθή πεξίνδν, έρνπκε ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θη απφ 

άιιεο πεξηνρέο, παξαδείγκαηνο ράξε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ απφ ηε 

δηαξζξσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Ρνπξ ζηε Γεξκαλία θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Λνπζαηίαο, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη 

πνιχ πξνρσξεκέλα.  

Έρνπκε ζηφρν ινηπφλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ιηγληηηθνχ άμνλα 

Φιψξηλα-Ακχληαην-Πηνιεκαΐδα-Κνδάλε λα κπνξέζνπκε λα πάκε κε φξνπο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη νκαιήο απνθαηάζηαζεο, γη΄ απηφ έρνπκε έλαλ 

νινθιεξσκέλν πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ, πνπ λα έρεη λα θάλεη θαη 

κε ηνπο πφξνπο ηνπο ελεξγεηαθνχο, ηνπο θπζηθνχο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ ηε δπλαηφηεηα 

καδηθήο θαιιηέξγεηαο ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη ηε ζχγθαπζε, πνπ έρνπκε θάλεη 

θαη πηινηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε ΓΔΖ ζηνλ ΑΖ Καξδηάο κε εμαηξεηηθά 

απνηειέζκαηα. Απηφ κπνξεί λα δψζεη θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα θαη ηελ αεηθνξία ηνπ ηφπνπ λα βνεζήζεη θαη ηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν λα 

ηελ πξνζαξκφζεη.  

Να πσ επίζεο εδψ φηη ην θαηλφκελν πνπ βηψλνπκε θαη ην μέξεηε 

πάξα πνιχ θαιά ηεο ιαζξνυινηνκίαο είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά, πέξαλ 

φισλ ησλ άιισλ επηβαξχλεη ηε ρψξα κε ην θφζηνο ησλ ξχπσλ φζνλ αθνξά 

ηα δηθαηψκαηα CO2 πνπ εκείο ην βηψλνπκε πάξα πνιχ θαιά.  

Έρνπκε νινθιεξψζεη ηηο κειέηεο γηα έλα νινθιεξσκέλν θέληξν 

κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αλάπηπμεο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ νξπρείσλ ηεο ΓΔΖ, κε επίθεληξν ηελ πεξηνρή ηεο 

Δνξδαίαο θαη ην ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ. 

Να ζαο επραξηζηήζσ αθφκε κηα θνξά γηαηί ζεσξψ εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ην ζέκα ησλ πεγψλ ησλ ηειεζεξκάλζεσλ ησλ πφιεσλ, λα ηνλίζσ 

φηη είκαζηε ε κφλε Πεξηθέξεηα θαη κε ην Τπνπξγείν θαη κε ζαο θ. Τπνπξγέ 

κπνξνχκε άκεζα λα έρνπκε ζπλεξγαζία θαη έρνπκε ην Κέληξν Πεξηβάιινληνο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε κέηξεζε ησλ αέξησλ ξχπσλ 

θαη ζεσξνχκε φηη είλαη πηινηηθφ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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Τπνπξγείν ζηηο δξάζεηο πνπ θάλεηε θαη λα ζαο δψζνπκε θαη ηερλνγλσζία θαη 

γλψζε.  

Να αλαθέξσ φηη ε ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο πνπ 

δίλεη online on-time ηηο κεηξήζεηο θαη ην νπνίν παξαθνινπζνχλ, είλαη ε 

ηζηνζειίδα πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε θαη βέβαηα εδψ ππάξρνπλ θαη ηα ζηειέρε 

ηνπ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο πνπ κπνξνχλ αλ ρξεηαζηεί λα πνπλ θαη θάπνηα 

εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία.  

Θεσξνχκε πνιχ ζεηηθή ηε δηέιεπζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ ΣΑΠ απφ ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη 

πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα καο βνεζήζεη θαη ζηελ αλάπηπμε φρη κφλνλ ζηε 

θάζε θαηαζθεπήο αιιά θαη ζηξαηεγηθά.  

Να ηνλίζσ επίζεο φηη ην έλα απφ ηα δχν εξγνηάμηα πνπ ζα 

γίλνπλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζηε θάζε πινπνίεζεο ζα είλαη εδψ ζηε 

Φιψξηλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αληίγνλνπ, ν άιινο ζα είλαη ζηελ Καζηνξηά ζηνπο 

Ακπειφθεπνπο.  

Έρνπκε αγσληζηεί πάξα πνιχ θαη πξνζσπηθά θαη ζεζκηθά γηα λα 

πινπνηεζεί θαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ αηκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ 

Πηνιεκαΐδα 5, ην ίδην θάλνπκε γηα ην λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

γίλεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηνλ αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ Μειίηε 2, γηαηί πηζηεχνπκε 

φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αεηθνξία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ καο πινχηνπ.  

Ζ ΓΔΖ έρεη πξνζθέξεη δηαρξνληθά θαη γεληθφηεξα ζηα ελεξγεηαθά 

ζεκαληηθά ζηε ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, ε ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ πνπ αλαθνίλσζε ε επηρείξεζε ζεκαηνδνηεί 

ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ πεξηνρή καο. 

Θα ζαο πσ ζπγθεθξηκέλα θ. Τπνπξγέ κε επίζεκα ζηνηρεία 

έξεπλαο πνπ έθαλε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζην Σκήκα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα θάζε κία ζέζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ ζηα νξπρεία θαη ζηνπο 

ζηαζκνχο παξαγσγήο δεκηνπξγνχληαη θαη ζπληεξνχληαη 3,28 ζέζεηο ζηελ 

ηνπηθή αγνξά, γηα 1 επξψ πνπ δαπαλά ε ΓΔΖ ζε κηζζνχο θαη εξγνιαβίεο 
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πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξα απφ 3 επξψ επαγσγηθά ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν 

ηνπηθά. 

ε ζχλνιν 6882 κνλίκσλ θαη εθηάθησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΖ 

ζηελ πεξηνρή καο ζπληεξνχληαη ζπλνιηθά 22573 ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα 387 

εθαηνκκχξηα επξψ πνπ απνηεινχλ ην θαζαξφ εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε ΓΔΖ αιιά θαη ησλ θάζε είδνπο εξγνιαβηψλ θαη ππεξεζηψλ 

πξνο ηα νξπρεία θαη ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο δεκηνπξγνχλ πινχην 1 

εθαηνκκπξίνπ 198 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 25% ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ πξνθχπηεη κνλνζήκαληα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαγσγήο ηνπ ιηγλίηε. ε απηφ ηψξα αλ πξνζζέζνπκε θαη ην θνκκάηη ηνπ 

πδάηηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη έμσ απφ απηφ ηα πδξνειεθηξηθά, 

παξαδείγκαηνο ράξε ε Γπηηθή Μαθεδνλία έρεη ην πδξνειεθηξηθφ Πνιπθχηνπ 

πνπ μέξεηε φηη είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο ρψξαο θαη φια ηα άιια ηα έξγα πνπ 

ππάξρνπλ θαη βέβαηα θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ είλαη θαινδερνχκελεο θαη 

ζηνλ ζηξαηεγηθφ καο ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγεί φζνλ αθνξά ην ΑΔΠ θαη ηα 

πιαζκαηηθά ζηνηρεία θαη ηε ζηξέβισζε κία εθηαιηηθή θαηάζηαζε θαη 

ζεσξνχκε φηη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν εθ 

ησλ πξαγκάησλ είλαη θνκβηθή. 

Να ηνλίζσ φηη γηα θάζε ηφλν ιηγλίηε πνπ εμνξχζζεηαη ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία ε ηνπηθή νηθνλνκία θεξδίδεη ζσξεπηηθά 23,81 επξψ, ελψ γηα θάζε 

ρίιηνπο ηφλνπο ιηγλίηε ζπληεξνχληαη 0,45 ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ απφζπξζε 300 

MW ιηγληηηθήο ηζρχνο ζηελ πεξηνρή καο ζα ζηεξήζεη απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

83 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο θαη ζα πξνθαιέζεη 1559 ζέζεηο εξγαζίαο ζην 

λα απσιεζζνχλ. 

Κπξίσο εθηφο ΓΔΖ αλ απνζπξζνχλ 2400 MW φπσο ππάξρεη ν 

ζρεδηαζκφο ην 2019, ρσξίο ηζνδχλακα κέηξα ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

ηα κεγέζε είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ εθηαιηηθά θαη κε αλαηξέςηκα γηα ηελ 

πεξηνρή καο.  

Ζ ζπζζσξεπηηθή αμία ηνπ ιηγλίηε πνπ εμνξχρηεθε απφ ην 1960 

κέρξη θαη ην 2011 ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία πξνζέθεξε ζπλνιηθφ πινχην ηεο 

ηάμεο ησλ 35 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ιηγληηηθψλ 

θνηηαζκάησλ πνπ απνκέλνπλ ζα πξνζθέξνπλ ζπλνιηθά κέρξη θαη ην 2054, 
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νπφηε θαη ζρεδηάδεηαη θαη ε απφζπξζε ηεο ηειεπηαίαο ιηγληηηθήο κνλάδαο, 

άιια 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

ε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο θη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γεσζηξαηεγηθά γηα ηε ρψξα καο θη αθφκε ζεκαληηθφηεξν ζήκεξα, ην ζχλνιν 

ησλ ιηγληηψλ πνπ εμνξχρηεθαλ απφ ην 1960 σο ην 2009 κεηαηξάπεθε ζε 

ελέξγεηα ειεθηξηθή ίζε κε 562 ρηιηάδεο γηγαβαηψξεο θαη απέηξεςε ηελ 

εηζαγσγή 154 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ, πξνζθέξνληαο 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο 49,7 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ. Δίλαη θνκβηθά θαη γεσζηξαηεγηθά ηα κεγέζε, γηα ηελ παηξίδα καο.  

Οξηαθφ ζεκείν γηα καο είλαη ην 2021, πνπ ζα έρνπκε απψιεηα 

ζεκαληηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εηζνδεκάησλ κε ηηο ιηγληηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Άξα νη φιεο πνιηηηθέο ηηο νπνίεο ζρεδηάδνπκε θαη ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζε απηφ πνπ ζαο 

είπα σο εμέιημε γηα ηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν, είλαη θνκβηθέο, μεθηλνχλ ζήκεξα 

θαη είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ ε δηθή ζαο ζπλδξνκή κε ην θνκβηθφ θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αεηθνξία ηνπ ηφπνπ.  

Γηα ην ζέκα πνπ έρσ ζεκεηψζεη ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη είκαζηε ήδε ζην facing out ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αδηθεκέλνη εθ 

ησλ πξαγκάησλ θαη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πάιη ην ίδην πξφβιεκα 

ζα ππάξρεη φπσο ζαο πξναλέθεξα. ε απηφ ην ζεκείν είκαη ζίγνπξνο φηη 

φπσο θάλαηε κέρξη ηψξα κε επαηζζεζία θαη ακεζφηεηα θαη αληαπνθξηζήθαηε 

ζηα αηηήκαηά καο, είκαη ζίγνπξνο θ. Τπνπξγέ φηη θαη ζην ζρεδηαζκφ πνπ ζα 

θάλεηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζα ιεθζεί ππφςηλ.  

Δγψ ζέισ, ζεσξψληαο ην σο θνκβηθφ ζεκείν, γηαηί έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ζηνηρεηψδε δσηηθά ζπκθέξνληα ζπκπαηξησηψλ καο, πνπ άπηνληαη 

θαη ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη βέβαηα θαη 

φιεο ηεο θνηλσλίαο, εδψ κε ηελ παξνπζία ζαο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

αλαγθαζηηθψλ κεηεγθαηαζηάζεσλ νηθηζκψλ γηα δεκφζην φθεινο θαη 

δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ ε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη 

Πεξηθέξεηα κεηαβαηηθήο ζηήξημεο κε θιεηδσκέλνπο πφξνπο ζην ΠΔΠ ηφζν 

ζηελ ηξέρνπζα φζν θαη ζηε λέα πεξίνδν, πξνηείλνπκε θαη παξαθαινχκε λα ην 

εληάμνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο καο θαη ηα 

ηειέρε καο, ηελ έληαμε ησλ έξγσλ κεηεγθαηαζηάζεσλ νηθηζκψλ ιφγσ 
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εμαηξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ ζην λέν ΔΠΠΔΡΑΑ 2014-2020, γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Γηαηί απηφ; Οη απαιινηξηψζεηο ησλ νηθηζκψλ πνπ 

κεηεγθαζίζηαληαη ζπληεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο ηεο 

θπβεξλήζεσο, γηα ιφγνπο δεκνζίαο σθέιεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο, ηα θφζηε πνπ ζπλεπάγνληαη 

ηα έξγα βαζηθψλ ππνδνκψλ, ηα έξγα δηαζχλδεζεο κε ηα εμσηεξηθά δίθηπα θαη 

ηα έξγα θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, δε ζα πξέπεη λα απνζηεξήζνπλ πεξαηηέξσ 

πφξνπο απφ ην ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ είλαη ηζρλφ θαη πνπ ην μέξεηε 

πνιχ θαιά, αθνχ ε χπαξμε ηεο ΓΔΖ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο κε πςειφ ΑΔΠ θαη ηελ θαηαηάζζεη ζηηο ζρεηηθά πινχζηεο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο θιεηδσκέλνπο 

πφξνπο. 

πσο είλαη μεθάζαξν κε απηά πνπ είπα, ε πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο απνηειεί ηελ πεξηβάιινπζα θαη δηαπνηίδεη ηηο 

πνιηηηθέο καο γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ θαζηζηά ηελ πεξηνρή καο πην 

ειθπζηηθή θη απηφ είλαη εληαγκέλν ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη άπηεηαη θαη 

ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε ην επφκελν ΔΠΠΔΡΑΑ, φπσο θαη κε ην ζεκεξηλφ.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

έρεη ζπκκάρνπο ηνπο Γήκνπο, ηνπο θνξείο, ηνπο πνιίηεο, πξνθαλψο θαη ζαο 

επραξηζηνχκε γη΄ απηφ κε ηα δεδνκέλα θαη πνπ ζήκεξα αλαθνηλψζαηε θαη 

δηαρξνληθά θαη εζάο θαη ην πεξηβάιινλ θαη είκαη ζίγνπξνο φηη φπσο σο ηψξα 

πξάμαηε κε επήθνα ψηα ζην ζρεδηαζκφ ζα ππάξρεη θαη απηή ε δηάζηαζε.  

Καη νινθιεξψλνληαο, ζέισ λα ηνλίζσ φηη ζε φιν ην πιέγκα 

απηψλ ησλ δξάζεσλ ε ζηφρεπζε ε ρξεκαηνδφηεζε θαη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη θνκβηθέο θαη ππνζηεξίδνπλ φρη 

κφλν εκάο σο θαηνίθνπο σο γεγελείο σο δπηηθνκαθεδφλεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο θαη ζηελ αλάπηπμε, αιιά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

παηξίδαο καο κε ηελ έλλνηα ησλ ππιψλ εηζφδνπ.. 

Έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα πνπ δελ άπηεηαη βέβαηα ησλ δηθψλ 

ζαο αξκνδηνηήησλ, είλαη φηη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ νδηθψλ αμφλσλ ηεο 

πξνζπειαζηκφηεηαο φπσο ιέκε ε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη έμσ απφ ην παηρλίδη 
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ιφγσ ηνπ φηη έρνπκε πςειφ ΑΔΠ, γη΄ απηφ θαη ππάξρεη δπζπξαγία λα 

ρξεκαηνδνηεζνχκε.  

Να πσ έλα παξάδεηγκα, ην ζεκαληηθφηεξν θαη πην αλαγθαίν 

έξγν πνπ δελ ππάξρεη θαλ κειέηε αθφκε, είλαη ην θνκκάηη Φιψξηλα-

Πηνιεκαΐδα πνπ δηαθηλνχληαη θάζε κέξα ρηιηάδεο ζπκπαηξηψηεο καο θαη γηα 

ιφγνπο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Έλα δεχηεξν θνκκάηη αδηθίαο, ζην θνκκάηη ηνπ 

πδάηηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη ε αζθάιεηα ηεο παηξίδαο καο, κε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Βεβαίσο φια απηά μέξεηε πνιχ θαιά θαη σο βνξεηνειιαδίηεο ην 

γλσξίδεηε, λνηψζσ φκσο ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξσ φηη ε Γπηηθή Μαθεδνλία 

βηψλεη ελεξγεηαθή θηψρεηα, ε νπνία είλαη κεηξήζηκε δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα 

κε ηα δηεζλή νηθνλνκνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ραξαθηεξίδνπλ ηηο θνηλσλίεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηα ζπίηηα, ηηο πεξηνρέο, ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ δαπαλνχλ πάλσ 

απφ ην 10% ηνπ ΑΔΠ ηνπο γηα ζέκαηα ζέξκαλζεο ελέξγεηαο θαη ινηπά, πνπ 

εκείο είκαζηε πνιχ παξαπάλσ.  

Καη θιείλνληαο ζέισ λα πσ έλα επραξηζηψ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα εδψ ηεο Φιψξηλαο πνπ κε δπζκελείο 

ζπλζήθεο θαη φξνπο παηξησηηζκνχ δίλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, δαπαλψληαο 

πνιιέο θνξέο πάλσ απφ ην 90% ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ πνπ είλαη 

κηζζνδνζίεο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο θαη είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Αηηηθή πνπ έρεη ην 70% ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο, λα αληαγσληζηνχλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρεκαηάξη. 

πσο επίζεο θαη λα αληαγσληζηνχλ νηθνλνκηθά επηρεηξήζεηο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άιια νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηαηί ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

ησλ «θνηλσληθψλ», εδψ ζηε γεηηνληά καο ζε ιίγα ρηιηφκεηξα είηε είλαη ζηα 

Μπίηνια ζηε Φχξνκ είηε είλαη ζηελ Κνξπηζά ζηελ Αιβαλία, γη΄ απηφ λνηψζσ 

ηελ ππνρξέσζε λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο απηνχο ηνπο 

ζπκπαηξηψηεο καο πνπ θξαηνχλ ςειά ην ιάβαξν ηνπ ειιεληζκνχ εδψ ζηελ 

απαξρή ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο, ζηελ νκνξθηά θαη ζηε γνεηεία ηεο ηζηνξίαο, 

ζε εκάο πνπ είκαζηε νη θπζηθνί απφγνλνη ηνπ ηζηνξηθνχ Βαζηιείνπ ηεο Άλσ 

Μαθεδνλίαο. 

Κχξηε Τπνπξγέ ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

πηζηεχσ φηη ν ιφγνο ηνπ δελ ήηαλ έλαο απιφο ραηξεηηζκφο, ήηαλ νπζηαζηηθά 

παξέκβαζε-ηνπνζέηεζε θαη πηζηεχσ φηη έδσζε κε κεζηά ιφγηα απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά δεηήζακε θαη είπα ζηελ αξρή ηεο παξνπζίαζεο, φηη ζέινπκε λα 

αθνπγθξαζηνχκε ηηο αλάγθεο ζαο, απηφ ην νπνίν πξαγκαηηθά δεηάηε θαη 

ζέιεηε θη έρεηε αλάγθε, ην νπνίν πηζηεχσ φηη ην παξνπζίαζε κε πιήξε 

αλάιπζε θαη πιήξε κεζνδηθφηεηα.  

Καη λα δεηήζσ λα έξζεη ζην βήκα ν Γήκαξρνο Φιψξηλαο, ν θ. 

Βνζθφπνπινο, ηνλ νπνίνλ θαη επραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηε θηινμελία πνπ 

καο πξνζθέξεη ζην ρψξν απηφ θαη ζην Γήκν ηνπ.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ: εβαζκηφηαηε, θ. Τπνπξγέ λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε 

Φιψξηλα εζάο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο. 

  Γηα καο είλαη ραξά πνπ ζαο έρνπκε ζήκεξα εδψ, δηφηη 

βξηζθφκαζηε ζην θξηζηκφηεξν ζεκείν ηνπ έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο, φπνπ ζε 

ιίγεο κέξεο ππνγξάθνπκε ηε ζχκβαζε θαη μεθηλάεη ην έξγν ηεο 

ηειεζέξκαλζεο. Να επραξηζηήζσ θαη ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Γαθή, δηφηη 

ππήξμε κηα ηδηαίηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ εκνχ ηνπ θ. Γαθή θη εζάο γηα λα 

πινπνηεζεί απηή ε εκεξίδα ζήκεξα εδψ ζηε Φιψξηλα.  

Κπξία Γξακκαηεχο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θ. 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θα Πξφεδξε ηεο ΠΔΓ, θ. Γήκαξρνη, Πνιηηηθέο θαη 

ηξαηησηηθέο Αξρέο, θπξίεο θαη θχξηνη, ζαο θαισζνξίδσ φινπο ζην Γήκν καο 

θαη ηελ πφιε καο ηε Φιψξηλα θαη ζαο επραξηζηψ γηα ηελ παξνπζία ζαο. 

Αθφκα επραξηζηψ θαη φινπο απηνχο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ επηηπρή 

δηνξγάλσζε ηεο ζεκαληηθήο απηήο εκεξίδαο, απφ ηελ νπνία ζα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

Δίλαη γεγνλφο πσο ε πεξηνρή καο ζα κπνξνχζε λα έρεη έλα 

πνιχ πςειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη δειεπηή πνηφηεηα δσήο, αλ θνξείο θαη 

πνιίηεο κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ πινχην 

πνπ ππάξρεη ζηε γε καο. Γπζηπρψο γηα δεθαεηίεο δελ κπνξέζακε λα βξνχκε 

ηελ θνηλή γξακκή πιεχζεο αθφκα θαη ζήκεξα. 

ήκεξα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνχξγεζε θαη θξίζε ζεζκψλ 

ηα πξάγκαηα δπζθφιεςαλ πάξα πνιχ, ηα πξνγξάκκαηα κεηψζεθαλ, νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο ιηγφζηεςαλ θαη ε έληαμε έξγσλ γίλεηαη παξαθαιψληαο ην 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 35 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. Οη κεγάιεο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο θαζηζηνχλ 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ελφο λένπ ζρεδηαζκνχ, κε ηνλ νπνίνλ ζα 

ζπκθσλήζνπκε θαη ζα ζηεξίμνπκε φινη καδί, πνιίηεο θαη θνξείο.  

Πξέπεη λα κείλνπκε απαζείο ζηα ηεθηαηλφκελα θαη ηηο εμειίμεηο; 

Αζθαιψο θαη φρη, ηέηνηεο ζηηγκέο ρξένπο πξέπεη λα ραξάμνπκε ηελ πνξεία καο 

πξνο ην κέιινλ, λα δνχκε φπσο γξάθεη θαη ν ηξαηήο Μπξηβήιεο απφ πνχ 

ήξζακε, πνηεο ζηξαηηέο πεξάζακε θαη πνηα ξηδηθά ηξαβάκε. Δίλαη γεγνλφο πσο 

νη Κπβεξλήζεηο δηαρξνληθά δελ έρνπλ πξνζέμεη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, δελ πξφζεμαλ φζν έπξεπε θη φζν ρξεηαδφηαλ ηε Φιψξηλα θαη 

ηζρπξή Πεξηθέξεηα ζεκαίλεη ηζρπξά ζχλνξα.  

Γπζηπρψο ε απνςίισζε ηεο πεξηνρήο καο απφ θξαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δνκέο ζπλερίδεηαη επηθίλδπλα, παξά ηηο αληηδξάζεηο καο. κσο δελ 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ρσξίο ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα, γηα αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη ηζρπξφ θαη βηψζηκν θνηλσληθφ ζχζηεκα ρσξίο ζρεδηαζκφ.  

ηελ πεξηνρή καο ε κφλε βαξηά βηνκεραλία πνπ αλαπηχρζεθε 

είλαη νη κνλάδεο ηεο ΓΔΖ παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φκσο ε 

κνλνδηάζηαηε απηή νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ κπφξεζε λα ιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο αλεξγίαο, δε βνήζεζε ζε κία εχξσζηε ηνπηθή νηθνλνκία πνπ 

λα ζηεξίδεηαη ζε κία ζχγρξνλε παξαγσγή.  

Ζ πεξηνρή καο ιφγσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΓΔΖ ζεσξείηαη 

ιαλζαζκέλα κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Πηζηεχνπκε φηη 

έπξεπε λα ππάξρεη κία δηαθνξεηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή απφ ηε ΓΔΖ πξνο ηελ 

πεξηνρή καο ηφζα ρξφληα, πνπ ελψ πινπηίδεη εμ αηηίαο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ 

ηεο πεξηνρήο καο ηα αληαπνδνηηθά νθέιε είλαη κεδεληθά.  

Δθηφο απφ ηελ επηβάξπλζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ 

πθηζηάκεζα έρεη δεκηνπξγεζεί επίζεο θαη ζνβαξή δεκηά ζηνλ ππφγεην 

πδξνθφξν νξίδνληα, κε ηηο αληιήζεηο πνπ έθαλε επί ρξφληα γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο.  

Υσξίο λα ζέισ λα παξεμεγεζψ φηη βάιισ θαηά ησλ άιισλ 

πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, ζα ζαο αλαθέξσ έλα απιφ παξάδεηγκα: Δηεζίσο γηα 

ηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο Κξήηεο ή ηεο αληνξίλεο πνπ δελ ππάξρνπλ κνλάδεο 
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ηεο ΓΔΖ, μνδεχνληαη 300 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή βέβαηα 

ζε φιε ηελ Διιάδα είλαη ίδηα.  

Ζ πεξηνρή καο φκσο έρεη επηπιένλ θαη κηα κεγάιε ξχπαλζε, ηελ 

νπνίαλ δε κνηξαδφκαζηε κε θαλέλαλ άιινλ θαη φινη γλσξίδεηε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε πάξεη θαηά θαηξνχο απφ ην ΚΔΠΔ Κνδάλεο εηδηθά 

αλ ζπκάκαη θαιά γηα ην 2010 ππήξραλ 150 ππεξβάζεηο, δειαδή γηα 150 κέξεο 

νη ξχπνη ήηαλ πάλσ απφ ην επηηξεπηφ φξην θαη αγγίδαλε ηα 100 

κηθξνγξακκάξηα αλά θπβηθφ κέηξν αέξνο. Κη φκσο, έλαληη απηψλ ησλ 

επηβαξχλζεσλ, ε Πνιηηεία καο δίλεη ηα ςηρία ηνπ ηνπηθνχ πφξνπ.  

Θέισ επίζεο λα ζεκεηψζσ φηη απφ ηελ.. έρνπλ ήδε αμηνπνηεζεί 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα κε επηηπρία, φπσο ην Leader χςνπο 10 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, ν άμνλαο 3 χςνπο 1 εθαηνκκπξίνπ θαη 250 ρηιηάδσλ 

επξψ θαη ηα δχν δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα Intereg, κε απνηέιεζκα λα 

εηζξεχζνπλ κεγάια θνλδχιηα ζηελ πεξηνρή καο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα 

εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ, αμηνπνηψληαο ηα πξνγξάκκαηα ησλ Pego.  

Ο ηνπηθφο πφξνο θαη ην ηέινο εμφξπμεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κία ζεκαληηθή θαη ζηαζεξή πεγή εζφδσλ, αξθεί λα ππάξμεη 

ζπζηξάηεπζε ζηελ πξνζπάζεηά καο απηή γηα λα αιιάμεη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην.  

Σειεπηαία αθνχζακε απφ ηα ιφγηα ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ θ. Μαληάηε 

φηη «ιφγσ ησλ κεγάισλ ξχπσλ ζηελ Αζήλα ζα δίλεηαη δσξεάλ ξεχκα γηα θάζε 

εκέξα πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα νη ξχπνη θαη ζα δίλνπλ ζηνπο θαηνίθνπο 

δχν εκέξεο δσξεάλ ξεχκα». Σειηθά ην ξεηφ ή ην ζιφγθαλ πνπ είπε ε Μειίλα 

θάπνηε "ηα ζχλνξα είλαη ηηκή θαη δελ είλαη πνηλή" εδψ δηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

ζχλνξα είλαη πνηλή θαη δελ είλαη ηηκή.  

Καη γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί λα ηζρχεη κφλν γηα ηελ Αζήλα απηφ ην 

κέηξν θαη λα κελ ηζρχεη γηα ηε Φιψξηλα; πσο ζαο πξναλέθεξα ην 2010 

είρακε 150 ππεξβάζεηο, άξα γηα 300 κέξεο νη Φισξηληψηεο δηθαηνχληαλ 

δσξεάλ ξεχκα.  

ηελ αλάιπζή κνπ ζηε ζπλέρεηα πνπ ζα παξνπζηάζσ 

«ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο», έρσ ηηο αλαιχζεηο απφ ην ΚΔΠΔ γηα ηε θεηηλή 

ρξνληά πνπ ζα ζαο παξνπζηάζσ. Μία πνιχ θαιή θίλεζε απφ ηε ΓΔΖ θαη ηα 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 37 

αξκφδηα Τπνπξγεία ζα ήηαλ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο πνπ είρα θάλεη θαη ζην 

παξειζφλ, αιιά θαη πξφζθαηα ζηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ, πσο αληί 

λα καδεχνπλ θαη λα καο δίλνπλ ηα ςίρνπια ηνπ ηνπηθνχ πφξνπ αλάπηπμεο λα 

ρνξεγείηαη δσξεάλ ειεθηξηθφ ξεχκα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο, 

φπσο θαη δσξεάλ ηειεζέξκαλζε, ψζηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ νη 

θάηνηθνη λα έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζέξκαλζεο.  

Σελ πξφηαζή καο απηή ν θ. Παπαγεσξγίνπ ηε ζεψξεζε 

ελδηαθέξνπζα, δε ζηεξίρζεθε φκσο φζν ζα έπξεπε απφ ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο. Αλ ε Πνιηηεία ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ζα πξνέβαηλε ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξπρείσλ θαη 

ζπγρξφλσο ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ππνινγηζκνχο καο, ην θφζηνο κπνξεί λα θαιπθζεί 

απφ ηα ηέιε εμφξπμεο. Δκείο δε ζέινπκε ρξήκαηα, λα ηα πάξεη ε ΓΔΖ, έλαληη 

ηεο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο.  

Ζ Πνιηηεία δε θάλεθε δίθαηε απέλαληί καο. Αλ καο έδηλε φηη 

δηθαηνχκαζηαλ θαη ην δηεθδηθψ εδψ θαη εθηά ρξφληα απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

εθινγήο κνπ σο Ννκάξρεο, δειαδή απφ ην 2007, πξάγκα πνπ δελ έθαλαλ νη 

πξνθάηνρνί κνπ, δειαδή ην ηέινο εμφξπμεο ιηγλίηε, ζα είρακε ηε δπλαηφηεηα 

σο Γήκνο λα δεκηνπξγήζνπκε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζχληνκα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, γεγνλφο ην νπνίν ζα έδηλε κηα κηθξή αλάζα ζηα 

λνηθνθπξηά ησλ δεκνηψλ καο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη, ην θαζαξφ πεξηβάιινλ απαηηεί θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο ππαίζξνπ. ηφρνο καο είλαη ε εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ, έηζη ζα 

έρνπκε ζσξαθίζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα ππάξμεη κηα 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πφιε θαη ηα δεκνηηθά καο δηακεξίζκαηα.  

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε κφλε Πεξηθέξεηα ηεο 

ρψξαο πνπ έρεη ην πξνλφκην λα αμηνπνηεί ζεξκηθή ελέξγεηα ε νπνία 

δηαθνξεηηθά ζα απνηεινχζε βηνκεραληθφ ζεξκηθφ απφβιεην. Αλαθέξνκαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ηειεζέξκαλζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1993 θαη ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε θηεξίσλ θαη κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε φιεο 

ηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο ππνθαζηζηψληαο ηα κέρξη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζπκβαηηθά θαχζηκα.  
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Διπίδνπκε πσο φια ζα πάλε θαιά θαη ζην ηέινο ηνπ 2015 ζα 

έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο θαη νη 

Φισξηληψηεο ζα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ κεηψλνληαο ζνβαξά ην θφζηνο 

ζέξκαλζεο.  

Μέζσ ηεο ηειεζέξκαλζεο κάιηζηα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο κε 

ηαπηφρξνλε ειάηησζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα, πνπ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ ηνπηθή θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, γη΄ απηφ ζεσξψ αλαγθαία 

ηε ζπλεξγαζία ηεο ΓΔΖ ζε επίπεδν ζπκπαξαγσγήο λέσλ κνξθψλ ελέξγεηαο.  

Καη βέβαηα ε ηειεζέξκαλζε δελ είλαη κφλν γηα ηε Φιψξηλα θαη ηε 

Μειίηε, ζηνπο ζρεδηαζκνχο ζαο είλαη ε ρξήζε ηεο γηα ζεξκνθεπηαθέο 

θαιιηέξγεηεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ καο θαζψο θαη ησλ 

αγξνηψλ.  

Δπίζεο πξνρσξάκε σο Γήκνο ζηε κειέηε γηα λα δνχκε ηελ 

ππάξρνπζα βηνκάδα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή καο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαζθεπάζνπκε έξγα ηειεζέξκαλζεο κε βηνκάδα, 

γθξνππάξνληαο ηα δηάθνξα ρσξηά καο.  

Ζ Φιψξηλα ε κνχζα ηνπ Αγγειφπνπινπ, ε πφιε ησλ ζπλφξσλ 

ηνπ αθνπιέβα θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ δσγξάθσλ θαη ησλ θαιιηηερλψλ, 

ησλ πξάζηλσλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ηνπ δξπκνχ, ησλ βηνηφπσλ θαη ησλ ιηκλψλ, 

απφ κφλε ηεο έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ ηελ 

αλάπηπμε.  

Απνηειεί επζχλε ηδηαίηεξα ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

Αξρψλ ε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο θαη κηαο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κε πνηφηεηα ππνδνκψλ θαη ζεζκψλ. ινη καδί θαη 

πέξα πάλσ απφ ζθνπηκφηεηεο θαη ζπκθέξνληα λα πξνηάμνπκε ην ζπκθέξνλ 

ηνπ ηφπνπ καο θαη ηνπ ιανχ ηνπ, λα πάκε ζην εκείο ηνπ ηξαηεγνχ 

Μαθξπγηάλλε θη φρη ζην εγψ. αο επραξηζηψ φινπο γηα ηελ ππνκνλή ζαο.  

Κχξηε Τπνπξγέ γηα λα ζαο θαισζνξίζσ, απηή ηε ζηηγκή ζα ζαο 

δψζσ έλα θαιάζη κε ηνπηθά πξντφληα ηεο Φιψξηλαο.  

. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θη επραξηζηψ πνιχ γηα ηε θηινμελία 

θαη ηελ θαιή δηάζεζε απφ φινπο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  
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Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ: Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο 

θαη ηειεζέξκαλζε Μειίηεο ζα ζαο πσ αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζή κνπ γηα ηελ 

ηειεζέξκαλζε ζηελ επφκελε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εκεξίδαο, 

επραξηζηψ πνιχ φινπο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ.  

 

Πξώην κέξνο:  

«Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ  

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο»  

 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Καη ζα πξνρσξήζσ ζην επφκελν κέξνο ηεο εκεξίδαο 

θαη ζα ζαο θάλσ θαη΄ αξρήλ κηα κηθξή παξνπζίαζε ζηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζπλδπάζσ ηα 

έξγα απηά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο φπσο ηα πινπνηνχκε ζηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε κία πξφβιεςε ην ηη πξνηείλεη θαη ηη ζρεδηάδεη ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή.  

 

«Έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα  

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» 

 

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: Θα ήζεια λα θάλσ εδψ απιψο κία πνιχ γξήγνξε 

επηζήκαλζε, φηη ε επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο δελ έρεη μεθαζαξηζηεί 

αθφκε πσο ζα δνκεζεί, δελ έρεη μεθαζαξηζηεί δειαδή αθφκε πσο ζα 

ιεηηνπξγνχλ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ζα ππάξρεη 

ηνκεαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο, απιψο δελ έρεη μεθαζαξηζηεί ε δνκή ηνπ 

θαη πσο ζα είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα.  

Πηζηεχνπκε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη σο ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 

γεληθφηεξα σο Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο φηη ν ξφινο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζίγνπξα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο θαη 

παξαπιεξσκαηηθφο κε ηα άιια επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, γηαηί ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα είλαη πάξα πνιχ ζθηρηά. 
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Καη ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζπλεξγαζία, φπσο είπε 

θαη ν Τπνπξγφο ζηελ αξρή, ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ καο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα πξνζπαζήζνπκε λα 

επηιέμνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηα θαιχηεξα ηα πην αλαγθαία θαη ηα κε 

πιήξε πξνγξακκαηηζκφ θαη ζθηρηά ρξνλνδηαγξάκκαηα ππφ νινθιήξσζε 

έξγα, ψζηε λα πεξάζνπκε ζην ηέινο ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

λα έρνπκε ιχζεη ρξφληα πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ κπνξέζακε λα 

νινθιεξψζνπκε ζηηο πξνεγνχκελεο. 

Ξεθηλάσ κε ηα ζπλνιηθά έξγα απηή ηε ζηηγκή ηα νπνία 

πινπνηνχληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

είλαη ζπλνιηθά 41 έξγα κε έλαλ πξνυπνινγηζκφ 196 εθαηνκκχξηα επξψ, κε 

έλα πνιχ πςειφ βαζκφ ζπκβαζηνπνίεζεο 154 εθαηνκκχξηα επξψ είλαη 

ζπκβαζηνπνηεκέλα θαη έλα αξθεηά θαιφ πνζφ απνξξφθεζεο 101 

εθαηνκκχξηα επξψ, ην νπνίν πνζφ απηφ απνξξφθεζεο αλ ππνινγίζνπκε φηη 

ηα επφκελα δχν ρξφληα νπζηαζηηθά ηα έξγα πινπνηνχληαη θαη εμειίζζνληαη κε 

πνιχ πην ηαρείο ξπζκνχο απφ ηελ πξψηε πεξίνδν πηζηεχνπκε φηη δελ ππάξρεη 

επηζθάιεηα απψιεηαο πφξσλ.  

Ξεθηλψ απφ ην πξφγξακκα ην νπνίν είλαη πνιχ επηηπρεκέλν 

ζηελ πεξηνρή ην «εμνηθνλνκψ θαη΄ νίθνλ» ζην νπνίν απηή ηε ζηηγκή έρνπλ 

γίλεη 2,5 ρηιηάδεο ππαγσγέο, έρνπλ γίλεη 2200 ζπκβάζεηο θαη έρνπλ γίλεη ηειηθά 

εθηακηεχζεηο 10 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Θα ήζεια εδψ λα πσ φηη εηδηθά ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ελέξγεηαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

ηνπ θ. Καιαθάηε, πξνρψξεζε απφ φηη γλσξίδεηε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πξηλ 

απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ έμη κήλεο κηα επηπιένλ 

ρξεκαηνδφηεζε ζην πξφγξακκα «εμνηθνλνκψ θαη΄ νίθνλ» ην νπνίν έδεημε..  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ: ε απηφ έρεηε δίθην, ζην ζέκα ηεο εθηακίεπζεο εκείο 

θάλακε ηελ ελέξγεηα γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα εληαρζεί επηπιένλ πνζφ ζην 

πξφγξακκα «εμνηθνλφκεζε θαη΄ νίθνλ», πξνθαλψο ππάξρνπλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνβιήκαηα απηά είλαη έμσ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο, είλαη κέζα ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ εληάμεσλ ησλ ππαγσγψλ θαη 

ησλ ηξαπεδψλ θη φρη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, αιιά κπνξνχκε λα ην 
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ζπδεηήζνπκε θαη ζηηο κεηά ζπδεηήζεηο ζηα ηξαπέδηα θαη κπνξψ λα ζαο δψζσ 

πιήξε αλαθνξά πνπ βξίζθεηαη φιε ε δηαδηθαζία.  

πσο αλέθεξαλ θαη ν Γήκαξρνο Φιψξηλαο θαη νη άιινη 

παξηζηάκελνη θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο, πξαγκαηηθά θαηλνηφκεο ελέξγεηεο είλαη νη 

ηειεζεξκάλζεηο θη είλαη νπζηαζηηθά ε Πεξηθέξεηα ε νπνία μεθίλεζε φιε απηή 

ηελ θαηλνηφκα πξνζπάζεηα, πνπ μεθίλεζε αλ ζπκάκαη θαιά πνιχ παιηά, γηαηί 

είκαη παιηφο θαη ζην αληηθείκελν, κε έλα θνκκάηη απφ ην Γήκν Κνδάλεο θαη 

ζπλερίδεηαη ηψξα κε κηα πνιχ κεγάιε παξέκβαζε ζηε Φιψξηλα 56 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, κηα παξέκβαζε ζην Ακχληαην θαη ηαπηφρξνλα 

νινθιήξσζε θαη ζην αληίζηνηρν ηεο Κνδάλεο. 

Καη βεβαίσο ζε θάζε πεξίπησζε ην έξγν ηεο Πηνιεκαΐδαο ην 

νπνίν είλαη θαη κία κπνξψ λα πσ best practice γηαηί είλαη έλα έξγν ην νπνίν 

θαη μεθίλεζε θαη νινθιεξψζεθε θαη δίλεη έλα πξαγκαηηθά πνιχ θαιφ 

παξάδεηγκα ην πψο δνπιεχεη ε ηειεζέξκαλζε θαη θπξηφηεξα απφ φια ην πψο 

εμνηθνλνκείηαη πξαγκαηηθά ζηελ ηζέπε ηνπ απινχ πνιίηε πνζφ ην νπνίν έδηλε 

άζθνπα ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.  

Μία κεγάιε παξέκβαζε φπσο αλέθεξε θαη ν Τπνπξγφο είλαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ 15 ζηελ πεξηνρή ΕΔΠ Κνδάλεο, ην 

πξφηππν βηνθιηκαηηθφ ζρνιείν κε 9 εθαηνκκχξηα επξψ, έξγα ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο ζε άιινπο Γήκνπο Οξεζηίδαο, Βνΐνπ, Φιψξηλαο θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

Λίγα ιφγηα ζα πσ γηα ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο 

Πηνιεκαΐδαο, ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί, πνζνχ 39 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη 

ζα ζαο δψζσ κφλνλ ηξία ζηνηρεία, φηη απφ απηφ εμνηθνλνκνχληαη 5200 ηφλνη 

εηεζίσο, αθνξά ηηο ζπλδέζεηο πεξίπνπ 1330 θαηνηθηψλ, έρνπκε πξφζζεηε 

κείσζε εθπνκπψλ ζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη 

κνλνμείδην, βειηίσζε ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο θαηά 37% θαη ε 

ζπλνιηθή αλ θάλνπκε απνηίκεζε ηνλ κέζν φξν ηεο απνκείσζεο ησλ ξχπσλ 

λα ππεξβαίλεη πεξίπνπ ην 36%. 

Γηα ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο ζα ζαο δψζσ 

κφλν δπν-ηξία γεληθά ζηνηρεία, γηαηί λνκίδσ φηη ζα θάλεη παξέκβαζε αξγφηεξα 

θαη ν Γήκαξρνο γηα ην έξγν απηφ θαη ζα θάλεη κεγαιχηεξε αλάιπζε. Δίλαη 

πνζνχ 64 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ηεο 
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ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο θαη ηελ επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ακπληαίνπ, ην νπνίν είλαη 3 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Απηφ αλακέλεηαη ην έξγν πεξίπνπ λα νινθιεξσζεί ηέινο ηνπ 

2015, βέβαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν απηφ βξίζθεηαη ζηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν ηνπ 2014 δελ ππάξρεη επηζθάιεηα λα κελ νινθιεξσζεί. Δίηε απηφ ην 

έξγν ζα νινθιεξσζεί ζηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είηε θάπνην 

ηκήκα ηνπ κπνξεί λα γίλεη facing.  

Έρνπκε επίζεο ηελ επέθηαζε εθζπγρξνληζκφ θαη πθηζηάκελε 

εγθαηάζηαζε ηεο ηειεζέξκαλζεο Φιψξηλαο, απηφ πνπ είπακε νπζηαζηηθά πνπ 

επεθηείλεηαη ην δίθηπν, ην νπνίν είλαη πξνυπνινγηζκνχ 1 εθαηνκκπξίνπ επξψ, 

ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί θη απηφ ην 2015.  

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο είλαη θαη βαζηθή 

ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν σο 

ππνρξέσζε θαη ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ψζηε λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη 

ηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαη ηα δίθηπα απνρέηεπζεο ζε νηθηζκνχο Γ΄ 

πξνηεξαηφηεηαο, είλαη ηα έξγα ησλ ιπκάησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έξγα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, έξγα 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη έξγα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο πφζηκνπ λεξνχ.  

Απηά είλαη ζπλνιηθά 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ζαο δείρλσ εδψ 

κηα ζρεκαηηθή θαηαλνκή πσο είλαη ε θαηαλνκή αλά Γήκν. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα 

ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο είλαη γηα ηα έξγα απηά πεξίπνπ 12 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηα έξγα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, απφ ηα νπνία ηα 9 έρνπλ 

ζπκβάζεηο, ε απνξξφθεζε αλέξρεηαη πάξα πνιχ ςειά, αλέξρεηαη πεξίπνπ 

ζην 97% ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα έξγα ηείλνπλ πξνο νινθιήξσζε, νη 

δεζκεχζεηο ηνπ νη ζπκβάζεηο ηνπ είλαη 97% ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είλαη φια 

ελεξγνπνηεκέλα θαη νη απνξξνθήζεηο είλαη πεξίπνπ ζην 25%. 

ηνλ ηνκέα γεληθφηεξα ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ κία 

πνιχ ζεκαληηθή παξέκβαζε απφ πιεπξάο θαη Τπνπξγείνπ είλαη ε θαηάξγεζε 

ησλ ζρεδίσλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ ζα γίλεη πιήξεο αλαθνξά θαη 

αλάιπζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ, έρνπκε 

ηα ζρέδηα αληηθαηάζηαζεο ιεθαλψλ 2 εθαηνκκπξίσλ επξψ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε θάζε νινθιήξσζεο θαη ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη ηα ζρέδηα 

πιεκκπξψλ θαζψο θαη ηα ζρέδηα ησλ ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ.  
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Θα ζαο πσ γηαηί ηα ζέησ φια καδί απηά, έρνπλ βέβαηα 

δηαθνξεηηθφ ζεκαηηθφ αληηθείκελν, αιιά ε νπζία ησλ ζρεδίσλ απηψλ ηελ 

παξνχζα θαη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη απηφ ην νπνίν ζα 

δψζνπλ απηά ηα ζρέδηα, ηα κέηξα, ην πξφγξακκα κέηξσλ, ην νπνίν 

νπζηαζηηθά ην πξφγξακκα κέηξσλ ζα θαζνξίζεη ην ηη πξέπεη λα θάλεη ε 

Πεξηθέξεηα ην Κξάηνο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηη πξέπεη λα εθαξκφζεη, 

ην νπνίν απηφ ζα αμηνινγεζεί θαη νπζηαζηηθά ζα αλαιπζεί ζε αληίζηνηρα έξγα 

γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

ιεο απηέο νη παξεκβάζεηο θη φια απηά ηα ζρέδηα ηα ρσξνηαμηθά 

θαη ηα δηαρεηξηζηηθά εάλ δελ εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα κέηξσλ είλαη 

νπζηαζηηθά σο κε γελφκελα. Σαπηφρξνλα ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ έρεη 

πξνρσξήζεη κέζσ ηνπ ΗΓΜΔ ζε κία ζπζηεκαηηθή απνγξαθή φισλ ησλ 

πδξνγεσηξήζεσλ ηεο ρψξαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Πεξηθέξεηάο ζαο.  

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

βξίζθνκαη ζε Πεξηθέξεηα πνπ θάλνπκε εκεξίδα ή θάπνηα ζπδήηεζε γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ πξαγκαηηθά πξνζπαζείο λα πεηο ηη πξέπεη λα 

θάλεη παξαπάλσ, γηαηί ήδε έρεη θάλεη πνιιά θαη είλαη κία απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 

ε νπνία έρεη ιχζεη πάξα πνιιά ζέκαηα, ήδε δνπιεχεη θαη ιεηηνπξγεί ν ΥΤΣΑ 

Κνδάλεο-Πηνιεκαΐδαο κε δέθα ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο. 

Γνπιεχεη ην ΚΓΑΤ Κνδάλεο κε ηξεηο ηνπηθέο κνλάδεο 

αλαθχθισζεο, νπφηε απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη νπζηαζηηθά λα πξνβεί ε 

Πεξηθέξεηα είλαη ζε ζχγρξνλεο θαη πην θαηλνηφκεο κεζφδνπο νξηδφληηεο 

δηαρεηξίζεηο απνξξηκκάησλ φπσο αλέθεξε πξηλ θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο γηα ην 

ΓΗΣ ην νπνίν πξνρσξεί θαη δηάθνξεο άιιεο παξεκβάζεηο νξηδφληηεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ιχζνπλ νξηζηηθά ην πξφβιεκα ζηελ Πεξηθέξεηα γηα φιε ηελ 

επφκελε πεξίνδν. 

Ζ πνιχ ζνβαξή παξέκβαζε χςνπο 14 εθαηνκκπξίσλ επξψ ηεο 

πεξηνρήο ηεο ΜΑΒΔ μεθίλεζε απφ ην Γ΄ ΚΠ ε πξψηε θάζε, πξνρψξεζε ε 

δεχηεξε θάζε ζην ΔΠΑ θαη νινθιεξψλεηαη πξαγκαηηθά κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πξαγκαηηθά 

απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο θαη ήηαλ εθ ησλ νπθ άλεπ ε παξέκβαζε απηή.  

Πηζηεχνπκε φηη κε κία ζσζηή παξαθνινχζεζε ζα κπνξέζεη λα 

νινθιεξσζεί απηφ ην έξγν θαη εληφο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο 
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πεξηφδνπ, βέβαηα κε ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο κε θάπνηα κηθξή αχμεζε 

ηνπ ρξφλνπ.  

Σαπηφρξνλα έρνπκε παξεκβάζεηο 16 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ 

αθνξνχλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία, ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδνκέο θαη γεληθφηεξα δξάζεηο θαη 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ.  

Ήδε ζηελ πξφθιεζε ηελ νπνίαλ έρνπκε αλεβάζεη εδψ θαη δχν 

κήλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ 

ππάξρνπλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνηάζεηο, ήδε 

αμηνινγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο θαη πηζηεχνπκε φηη κέρξη ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ ζα έρνπκε αλ φρη ηηο εληάμεηο ζα έρνπκε ζίγνπξα έλαλ πξψην πίλαθα 

ησλ αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ ψζηε λα μέξνπκε πνπ ζα πξνρσξήζνπλ θαη 

πνηεο ζα πξνρσξήζνπλ γηα πινπνίεζε.  

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

ππάξρεη ην νξηδφληην έξγν ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πεξηνρψλ NATURA, 

ην νπνίν ην θάλεη ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηαπηφρξνλα απηφ πνπ 

αλέθεξα θαη πξηλ ππάξρνπλ θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο πιεκκπξψλ θαζψο θαη 

ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ.  

Μηα γεληθφηεξε παξέκβαζε ηελ νπνία ζέισ λα πσ γηα ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή, αλέθεξα θαη ελδηάκεζα νξηζκέλα αλαιπηηθά 

ζηνηρεία, απιψο ήζεια λα αλαθέξσ ηέζζεξηο-πέληε βαζηθνχο άμνλεο πνπ ζα 

θηλεζνχκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, ζίγνπξα ν βαζηθφηεξνο εμ φισλ 

είλαη φηη ζα πξνζπαζήζνπκε λα νινθιεξψζνπκε θαη λα θιείζνπκε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζε φηη αθνξά ηνπο νηθηζκνχο γ΄ πξνηεξαηφηεηνο. 

Δπίζεο ζα πξνρσξήζνπκε ζε ελέξγεηεο νξηδφληηεο φπσο είπακε 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, απηά ηα νπνία ζα ζπκπιεξψζνπλ απηά ηα νπνία 

ζα θάλεη ε Πεξηθέξεηά ζαο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε νηθηαθή 

θνκπνζηνπνίεζε, ε επηινγή πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη δηάθνξεο άιιεο νξηδφληηεο 

δξάζεηο.  

Σαπηφρξνλα είπακε φηη έξγα ηα νπνία πηζαλφλ λα κελ 

κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ, φπσο είλαη ε ΜΑΒΔ ή νη κνλάδεο 

θνκπνζηνπνίεζεο ζα νινθιεξσζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ αλέθεξα θαη πξηλ φηη ζα πξνρσξήζνπκε ζε 
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εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ έξγσλ ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ 

απφ ην πξφγξακκα κέηξσλ ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ ησλ πξνγξακκάησλ 

πιεκκπξψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ιεθαλψλ απνξξνήο. 

Καη ζηα ζέκαηα βέβαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε κηα πεξηνρή ε 

νπνία πξαγκαηηθά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γεσκνξθνινγηθή θαη θπζηθνχ ηνπίνπ 

θαη εθεί ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε απηφ ην νπνίν αλέθεξε θαη ν 

Τπνπξγφο, λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία πιένλ φρη ηνπ ζηξεβινχ ηνπ 

απνθιεηζκνχ ηεο θχζεο απφ ηελ επέλδπζε, αιιά κε ζπγθεθξηκέλα 

λνκνζεηήκαηα ζε δηαρσξηζκφ απφιπην ησλ δσλψλ απνθιεηζηηθήο πξνζηαζίαο 

κεξηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζηαζίαο δσλψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηελ νπνίαλ ηελ θάλνπκε ην 

γλσξίδεηε πνιχ ιίγα άηνκα φηαλ δηαρεηξηδφκαζηε απηή ηε ζηηγκή έλα 

πξφγξακκα 4,5 δηο απηφ αλέθεξε θαη ν Τπνπξγφο φηη πξνζπαζνχκε λα 

θάλνπκε απεληάμεηο γηα ηελ ππεξδέκεπζε.  

Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν απηφ δπζηπρψο δελ ην μέξεη 

θαλέλαο κε ηελ έλλνηα φηη ζε φια ηα θφξα θη φπνπ γίλνληαη ζπλαληήζεηο θαη 

ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο νη πίλαθεο κεηξάλε, δειαδή βάδνπκε ηνπο πίλαθεο 

θαη ην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη 2,1 δηο θαη ηψξα κάιηζηα πνπ ην έρνπλ 

κεηψζεη 1,9. Γελ είλαη 1,9 ην πξφγξακκα απηή ηε ζηηγκή πνπ δηαρεηξηδφκαζηε 

είλαη 4,5 δηο.  

ιε απηή ε πξνζπάζεηα θη φιε απηή ε θαζπζηέξεζε πνπ κπνξψ 

λα πσ φηη πξνθχπηεη ζε πάξα πνιινχο απφ ζαο πνπ έξρνληαη ζηα γξαθεία 

καο ζηνλ Τπνπξγφ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα είλαη γηαηί πξαγκαηηθά ρσξίο λα 

πεξηαπηνινγήζνπκε είλαη κηα πξνζπάζεηα ππεξάλζξσπε, κε ηελ έλλνηα φηη 

είλαη έμσ απφ ηα θαλνληθά δεδνκέλα.  

Γη΄ απηφ πξνζπαζνχκε φζν ην δπλαηφλ λα δψζνπκε 

πξνηεξαηφηεηα ζε πξαγκαηηθά πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο, θαζαξά ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο αιιά ζηελ έλλνηα ηνπ εθαξκφζηκνπ 

ηνπ εμνξζνινγηζκέλνπ θη απηφ ην νπνίν πξαγκαηηθά πξέπεη λα γίλεη θαη ζα 

γίλεη θαη ζα πινπνηεζεί. 

Δμ νπ θαη ην ζιφγθαλ, απηφ ην νπνίν έρνπκε πίζσ ην νπνίν ιέκε 

«θάλνπκε ηηο πξάμεηο δνχκε ην απνηέιεζκα», ην «δνχκε ην απνηέιεζκα» 
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εκπεξηέρεη κηα δηάζηαζε πξαγκαηηθά βαζηά, ην «δνχκε ην απνηέιεζκα» 

ζεκαίλεη φηη ν πνιίηεο, φρη ν θνξέαο ν ζεζκηθφο, ν πνιίηεο φηαλ ζα βγεη έμσ 

μέξεη ηη ηνπ έρεηο θάλεη, μέξεη γηαηί ην έρεηο θάλεη θαη μέξεη φηη ηνπ έρεηο 

εθπιεξψζεη ηελ αλάγθε. 

Απηφ πξνζπαζνχκε θαη δεηάκε ηε βνήζεηα θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηα λα θάλνπκε έλα δπλαηφ πξφγξακκα γηα 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

Δπραξηζηψ πνιχ.   

Γ. ΓΑΚΖ: Δδψ παίξλσ ιίγν ηελ επθαηξία λα πσ δπν ιφγηα θαη λα 

επραξηζηήζσ ηα ζηειέρε καο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ 

θαη ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ εθηεινχκε έξγα εδψ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία.  

Αλαθέξζεθε γηα ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απνξξφθεζεο θαη λα 

ζαο πσ φηη νη Πεξηθέξεηεο κε ην κλεκφλην πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη είκαζηε ε πξψηε Πεξηθέξεηα ζε δέζκεπζε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ είκαζηε ζην 180%, φηαλ φινη νη άιινη θ. Τπνπξγέ είλαη 

θάησ απφ ην 100%. 

Απηφ είλαη πξνθαλέο φηη δε γίλεηαη κε απηφκαην πηιφην, 

ππάξρνπλ νη άλζξσπνη θαη ηα ζηειέρε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελ πξνθεηκέλσ νη Τπεξεζίεο θαη ινηπά, νη νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη θαη δίλνπλ έλα θνκκάηη ηεο ςπρήο ηνπο γηα λα κπνξνχκε λα 

έρνπκε απηφ ην απνηέιεζκα. 

Κη εγψ ζέισ κε ηελ επθαηξία απηψλ πνπ είπαηε λα ηνπο 

επραξηζηήζσ θαη λα ηνλίζσ φηη ζε ζρέζε κε άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο παηξίδαο 

καο απηφ σο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πιένλ ζεκαληηθφ, γηαηί έλα κεγάιν θνκκάηη 

ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηνπ έηνπο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχκε λα 

δξάζνπκε γηα λα θάλνπκε πξάμε θαηαζθεπέο έξγσλ θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ 

θαη κεγάισλ έξγσλ πνπ είλαη ζηε θχζε θαη ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθά θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ, ζήκεξα αο πνχκε εδψ νη ζπλζήθεο ζηε Φιψξηλα είλαη απηέο πνπ 

είλαη θη είλαη θαη θαιφο ν θαηξφο, δελ είλαη ν ρεηξφηεξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη. 

Καη απφ ην γεγνλφο φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηα έξγα 

κπαίλεη ζηα επηδφκαηα αλεξγίαο θαη ινηπά, άξα ν δηαζέζηκνο ρξφλνο πνπ 
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έρνπκε ζε ζρέζε κε άιιεο Πεξηθέξεηεο ηνπ ειιεληθνχ λφηνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ είλαη πνιχ κηθξφο. Γειαδή φηαλ ζε καο ιέκε φηη ν ρξφλνο είλαη 18 

ή 20 κήλεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε ελφο έξγνπ, ζηελ πξάμε απηφ 

είλαη ην κηζφ θαη θάησ, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη ζηνλ αλάινγν βαζκφ ζε 

ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ηεο παηξίδαο καο.  

Γη΄ απηφ θαη ην αλαθέξσ απηφ θαη ην ηνλίδσ, γηαηί ζέισ λα 

επραξηζηήζσ θη φια ηα ζηειέρε καο ζε θάζε επίπεδν, γηαηί κέζα απφ πνιχ 

κεγάιε ζπκπίεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ρξφλνπ ηξέρνπλ θαιχπηνπλ θαη 

πεηπραίλνπλ απηέο ηηο επηδφζεηο θαη απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζα ην έρνπκε θαη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ηε 

ζπκπχθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ, πέξαλ φισλ ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ 

ηα νπνία είλαη θνηλά, νη δπζθνιίεο θαη νη δπζπξαγίεο είηε είλαη ζην Τπνπξγείν, 

είηε είλαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηνπο Γήκνπο είηε νπνπδήπνηε αιινχ ζε φιε ηε 

ρψξα.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Κη εκείο επραξηζηνχκε θαη ζα πξνρσξήζνπκε θαη κπνξεί λα 

έξζεη ζην βήκα ν θ. ηντιφπνπινο, ν νπνίνο είλαη ηέιερνο ηεο Μνλάδαο Β΄ 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, είλαη έλα ζηέιερνο ην νπνίν αζρνιείηαη ρξφληα κε ηα 

απνξξίκκαηα, ηειείσο εκπξνζζνβαξέο θαη πηζηεχσ φηη ζα ζαο δψζεη πάξα 

πνιχ αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ηεο ΜΑΒΔ.  

 

«Οινθιήξσζε ησλ Έξγσλ Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο  

ησλ ΜΑΒΔ ζην Εηδάλη Κνδάλεο – Οη ηξεηο θάζεηο ηνπ έξγνπ» 

 

Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Καη΄ αξράο θαη ηε δηθή κνπ θαιεκέξα γηα φινπο ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο. 

Πξηλ απφ 12 ρξφληα φηαλ μεθηλήζακε ηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη εμπγίαλζεο ησλ 

κεηαιιίσλ ακηάληνπ Βνξείνπ Διιάδαο, ιίγνη ήηαλ απηνί πνπ πίζηεπαλ 

πξαγκαηηθά φηη έλα ηέηνησλ δηαζηάζεσλ πεξηβαιινληηθφ έξγν ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζθεπαζηεί κε επηηπρία ζηε ρψξα καο.  
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Οη ιφγνη ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο ήηαλ πξνθαλείο 

θαη ελ κέξεη θαηαλνεηνί, ήηαλ ην κέγεζνο, ε επηθηλδπλφηεηα, ε πνιππινθφηεηα 

ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο. 

εκαληηθνί φκσο ήηαλ θη άιινη δχν ιφγνη, ήηαλ ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο 

δαπάλεο πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ νπζηαζηηθά ζα είρε ηε κνξθή 

θνηλσληθνχ θφζηνπο. 

Δπίζεο, ππήξρε ην ηδηαίηεξν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, θαζψο ν 

ρψξνο ήηαλ ηδησηηθφο θαη ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί ε αξρή «ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη». Απηφ πνπ βέβαηα θαλείο δε θαληαδφηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, είλαη 

φηη δέθα ρξφληα αξγφηεξα ην 2011 ην έξγν απηφ ζα παξνπζηαδφηαλ ζαλ έξγν 

ηδηαίηεξα θαιήο πξαθηηθήο ζε δηεζλέο ζπλέδξην γηα ξππαζκέλνπο ρψξνπο ζηε 

Νφηηα Κνξέα. ήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε κεηά βεβαηφηεηνο φηη ππάξρεη 

ειιεληθή ζρεηηθή ηερλνγλσζία, ε νπνία απνηειεί θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Μεηά απφ απηά ηα εηζαγσγηθά, επηηξέςηε κνπ λα μεθηλήζσ ηελ 

παξνπζίαζή κνπ κε έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηνπ έξγνπ: Σν 2000 έρνπκε ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο ακηάληνπ ζηα ΜΑΒΔ, κεηά απφ 18 

ρξφληα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, είρακε ηελ εμφξπμε 70 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

κεηαιιεχκαηνο, ηελ παξαγσγή 1 εθαηνκκπξίνπ ηφλσλ ακηάληνπ θαη 69 

εθαηνκκχξηα απνζέζεηο. 

Σν 2002 πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην ηδηνθηεζηαθφ δήηεκα 

ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κνδάλεο θαη ΜΑΒΔ, 

κε παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ησλ ΜΑΒΔ ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

Κνδάλεο. Παξάιιεια γηλφηαλ νη δηαβνπιεχζεηο θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ ζα πεξηειάκβαλαλ ηξεηο θάζεηο ζηαδηαθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ απνζέζεσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Απφ ην 2004 σο ην 2009 έρνπκε ηελ έληαμε ηεο πξψηεο θάζεο 

ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ 6,8 εθαηνκκπξίσλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ην 2009. Απφ ην 2009 σο ην 2013 έρνπκε ηελ έληαμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 

έξγνπ, ε νπνία πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί άκεζα θαη βέβαηα ηελ έληαμε ηεο 

ηξίηεο θάζεο ηνπ έξγνπ.  

Οξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο: Οη εξγαζίεο γίλνληαη ζε 

έλα πςφκεηξν κεηαμχ 360 θαη 580 κέηξσλ, νη απνζηάζεηο απφ ηνλ Αιηάθκνλα 

θη απφ ηε Λίκλε Πνιπθχηνπ είλαη γχξσ ζην έλα ρηιηφκεηξν, ελψ ζε αθηίλα 
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πέληε ρηιηνκέηξσλ είλαη ηέζζεξηο νηθηζκνί κε δχν ρηιηάδεο πεξίπνπ θαηνίθνπο, 

επίζεο ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ ππάξρεη θαη κία κνλή.  

Σψξα σο πξνο ηελ έθηαζε ε νπνία θηάλεη ζηα 4100 πεξίπνπ 

ζηξέκκαηα, απφ απηά νη απνζέζεηο δειαδή ην θησρφ ζε ίλεο ακηάληνπ 

κεηάιιεπκα, είλαη γχξσ ζηα 532 ζηξέκκαηα, ην χςνο θηάλεη ζηα 180, ην κήθνο 

απιψλεηαη ζε 3 ρηιηφκεηξα θαη ν φγθνο πεξίπνπ ζηα 3 εθαηνκκχξηα θπβηθά 

κέηξα.  

Τπάξρνπλ επίζεο νξηδφληηεο απνζέζεηο γχξσ ζηα 220 

ζηξέκκαηα, ην κεηαιιείν θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. ε απηή ηελ 

παλνξακηθή εηθφλα βιέπνπκε πσο ήηαλ ηα ΜΑΒΔ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο. ιν απηφ ην γθξη ζεκαίλεη απνζέζεηο ακηάληνπ.  

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ην ζέκα ηεο δεκφζηαο πγείαο 

ζηα ΜΑΒΔ ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ηε θχζε ηνπ πιηθνχ εμφξπμεο, ηνλ 

ακίαλην πνπ μέξνπκε φινη ηη ζεκαίλεη, ηνλ αλεμέιεγθην ηξφπν δηάζεζεο ησλ 

ζηεξεψλ πιηθψλ θαη ηέινο ηελ αλεχζπλε αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο ησλ εμνξπθηηθψλ απνβιήησλ απφ ηελ εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ κεηαιιεχκαηνο.  

Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε ιεηηνπξγηθή επαλέληαμε ηεο ξππαζκέλεο 

πεξηνρήο απφ ηελ εμφξπμε ηνπ ακηάληνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ηηο ελφηεηεο θαη ηηο θάζεηο απνθαηάζηαζεο, ήηαλ ηξεηο 

νη θάζεηο, ην πξψην ηκήκα ησλ απνζέζεσλ απφ ιεπηφθνθθν πιηθφ, ιίγν 

πεξηζζφηεξν απφ 300 ζηξέκκαηα ή ην 40% ησλ απνζέζεσλ. 

Ζ δεχηεξε θάζε ζα πεξηειάκβαλε ην δεχηεξν ηκήκα ησλ 

απνζέζεσλ γχξσ ζην 60% ησλ απνζέζεσλ, ηηο νξηδφληηεο απνζέζεηο θαη ηα 

κεηαιιεία, ελψ ε ηξίηε θάζε ε νπνία εληάρζεθε πξφζθαηα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζα 

αθνξνχζε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

ακηάληνπ.  

ε απηφ ην ζρεδηάγξακκα βιέπνπκε θάησ δεμηά ην θηηξηλσπφ 

ρξψκα πνπ είλαη ε πξψηε θάζε, φια ηα άιια ρξψκαηα είλαη ε δεχηεξε θάζε 

θαη ζην κέζνλ είλαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Οξηζκέλεο εηθφλεο απφ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΜΑΒΔ: Βιέπνπκε δηάζπαξηνπο 

ζσξνχο ακηάληνπ θαη θαηεζηξακκέλνπο ζάθνπο κε ακίαλην, βιέπνπκε 

ζσιελψζεηο πνπ είλαη γεκάηεο απφ ακίαλην, άιιε κηα ελδεηθηηθή εηθφλα απφ 
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ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΜΑΒΔ φπνπ αθφκα θαη ζηνπο ηνίρνπο βξίζθνπκε 

ακίαλην.  

Απηή ε πεξηνρή είλαη ε πξψηε θάζε ησλ απνζέζεσλ, πνπ ήηαλ 

πξνο απνθαηάζηαζε. Οη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία βαζκίδσλ ζηα πξαλή ησλ απνζέζεσλ ησλ ζηείξσλ πιηθψλ, ε 

δηάζηξσζε θπηηθήο γεο ζηα δηακνξθσκέλα πξαλή, έξγα αληηπιεκκπξηθήο θαη 

αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, θπηνηερληθή απνθαηάζηαζε, απηφκαηα 

αξδεπηηθά δίθηπα, κέηξα αζθάιεηαο ησλ θαηαζθεπψλ γηα πξνζηαζία απφ 

δηαβξσηηθά θαηλφκελα, βεβαίσο ππήξραλ κέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε. 

Δδψ βιέπνπκε ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εηθφλα θάησ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνθαηάζηαζεο, φπσο ήηαλ ην 2012, δειαδή ηξία ρξφληα 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο. Βιέπνπκε φηη ε δηαθνξά είλαη 

αηζζεηή. Δδψ έλα πιάλν απφ θνληηλφηεξε απφζηαζε.  

Ζ δεχηεξε θάζε πνπ ήηαλ ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο ελαπνζέζεσλ πεξηειάκβαλε απνζέζεηο ζθχξσλ 

ρνληξφθνθθνπ πιηθνχ, ην κεηαιιείν θαη νξηδφληηεο επηθάλεηεο. Ζ δεχηεξε θάζε 

ζρεδφλ έρεη νινθιεξσζεί θαη πεξηειάκβαλε αλάινγεο εξγαζίεο απφ φηη ήηαλ 

θαη ζηελ πξψηε θάζε, δεκηνπξγία βαζκίδσλ, δηακφξθσζε ηνπ κεηαιιείνπ θαη 

νξηδφληησλ επηθαλεηψλ. 

Δπίζεο έξγα αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, 

δηάζηξσζε θπηηθήο γεο, θπηνηερληθή απνθαηάζηαζε, απηφκαηα αξδεπηηθά 

δίθηπα, κέηξα αζθάιεηαο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ θαη κέηξα πγηεηλήο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δδψ βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο 

θαη ηεο δεχηεξεο θάζεο θαη θάησ βιέπνπκε πσο ήηαλ ε θαηάζηαζε ην 2006, 

φπνπ νκνινγνπκέλσο βιέπνπκε φηη έρνπκε ηεξάζηηα αιιαγή.  

Κη εξρφκαζηε ηψξα ζηελ ηξίηε θάζε πνπ καο ελδηαθέξεη, γηαηί νη 

δχν άιιεο θάζεηο ζρεδφλ έρνπλ νινθιεξσζεί, πνπ είλαη ε εμπγίαλζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ησλ ΜΑΒΔ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ΥΤΣΑ. Βιέπνπκε εδψ αθξηβψο πνπ είλαη 

νη ζέζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ην Γηνηθεηήξην θαη πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ν ρψξνο 

ηαθήο ακηάληνπ.  
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Γηα λα έρνπκε κηα εηθφλα γηα ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ζα δνχκε φηη 

απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ-εμπγίαλζε πέληε θηεξίσλ, ελλέα ζηιφ, ζε 

έλα ζπγθξφηεκα ηαηληφδξνκσλ κεηαθνξάο θαη απφζεζεο. Καη γηα λα δνχκε ηα 

κεγέζε πην αλαιπηηθά, αο πάξνπκε ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, πνπ είλαη 

ην θπξίσο θηήξην, πνπ απηφ απνηειείηαη απφ δέθα νξφθνπο κε έλα χςνο πνπ 

μεπεξλά ηα 56 κέηξα θαη θάζε επηθάλεηα νξφθνπ βιέπνπκε φηη έρεη δηαζηάζεηο 

75 επί 38 κέηξσλ. Βέβαηα εθηφο απφ ηα θχξηα θηήξηα ππάξρνπλ είπακε θαη ηα 

δεπηεξεχνληα θηήξηα.  

Πνηα είλαη ε εηθφλα θαη΄ αξράο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, γχξσ 

δειαδή απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εμπγηαλζνχλ: 

Βιέπνπκε φηη παληνχ ππάξρεη ακίαληνο θη έρνπκε θαη κηα εηθφλα εγθαηάιεηςεο. 

Πσο είλαη ε εηθφλα κέζα ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο: Σα δάπεδα θαη ν 

κεηαιιηθφο εμνπιηζκφο βιέπνπκε εδψ φηη είλαη θαιπκκέλα απφ ακίαλην θαη 

πνιιέο θνξέο απφ θαζαξφηαην ακίαλην, κεηαθνξηθέο ηαηλίεο γεκάηεο κε 

ακίαλην, ζαθηά κε ακίαλην, ζσιελψζεηο γεκάηεο κε ακίαλην θαη κεραλήκαηα 

επίζεο γεκάηα κε ακίαλην.  

Βιέπνπκε εδψ πσο δελ είλαη κφλνλ ην επηθίλδπλν ιεπθφ ηνπ 

ακηάληνπ πνπ θπξηαξρεί, αιιά θαη κηα εηθφλα ζρεδφλ βνκβαξδηζκέλνπ ηνπίνπ 

θαη ιεειαζίαο. Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζαθηά κε ακίαλην πνπ ε γέκηζή ηνπο 

ζηακάηεζε ζηε κέζε, ππνδειψλεη θαη πσο εγθαηαιείθζεθε ην εξγνζηάζην 

απηφ απφ ηνλ πξψελ ηδηνθηήηε ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζήκεξα έλα 

ηεξάζηην θνηλσληθφ θφζηνο πνπ θηάλεη πεξίπνπ ζηα 40 εθαηνκκχξηα. Δθηφο 

απφ ακίαλην βέβαηα ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πεξηνρέο 

ξππαζκέλεο κε πεηξειαηνεηδή.  

Ση ζα πεξηιακβάλνπλ ηψξα νη εξγαζίεο εμπγίαλζεο ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο ζηφρνο βέβαηα είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ 

ακηάληνπ απφ θηήξηα θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, εμνπδεηέξσζε θαη ηειηθή 

δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ζηνλ ΥΤΣΑ. Οη εξγαζίεο αθνξνχλ 

αθαίξεζε θαζαξηζκφ ησλ πιηθψλ ακηάληνπ φισλ ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ν φγθνο θηάλεη ζηηο 16 ρηιηάδεο θπβηθά. 

Έρνπκε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ ΜΑΒΔ θαη επηθάιπςε κε θπηηθή γε ησλ επηθαλεηψλ 

εδάθνπο πνπ είλαη ξππαζκέλεο κε ακίαλην, θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ απφ 

ηζηκέλην θαη άζθαιην πνπ είλαη επίζεο ξππαζκέλεο κε ακίαλην πεξίπνπ 75 
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ζηξέκκαηα θαη 65, έρνπκε ηε θπηνηερληθή απνθαηάζηαζε θαη κεηαθνξά θαη 

ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ ζην ΥΤΣΑ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

κεηαιιείνπ.  

Δδψ έρνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑ, πνπ ζα δέρεηαη πεξίπνπ 

25 ρηιηάδεο ηφλνπο. Ζ εηθφλα απηή είλαη απφ ην Πξφγξακκα Life θαη θάπσο 

αλάινγα ζα είλαη θαη ε θαηαζθεπή ηψξα, πνπ πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο 

ηππηθνχ ΥΤΣΑ, δειαδή κε φια ηα ζπζηήκαηα κφλσζεο πνπ απαηηνχληαη ζε 

έλαλ ΥΤΣΑ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο δηαζθαιίδεηαη ε 

πγεία ησλ πεξίνηθσλ απφ παζήζεηο εμαηηίαο ησλ αησξνχκελσλ ηλψλ ακηάληνπ, 

πξνζηαηεχεηαη ην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο ιίκλεο Πνιπθχηνπ θαη ηνπ πνηακνχ 

Αιηάθκνλα απφ πηζαλέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ΜΑΒΔ, αλαβαζκίδεηαη ε 

επξχηεξε πεξηνρή θαη εηδηθφηεξα ν ρψξνο ησλ ΜΑΒΔ κπνξεί λα απνδερζεί ζε 

δαζηθή έθηαζε γηα δεκφζηα ρξήζε.  

Σειεηψλνληαο επηηξέςηε κνπ λα αλαθεξζψ θαη ζε δχν 

παξακέηξνπο, πνπ ίζσο λα κελ ηαηξηάδνπλ ζηα φζα επράξηζηα αθνχζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο γηα ηελ επηηπρή πνξεία απηνχ ηνπ έξγνπ. Θεσξψ φηη απφ απηφ 

ην έξγν, ην πνιχ ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ έξγν, ίζσο ην κεγαιχηεξν ηεο 

Δπξψπεο, απνπζηάδνπλ δχν πξάγκαηα. 

Έλα ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη κεηέπεηηα θξνληίδαο ηνπ έξγνπ, ν 

νπνίνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζα ρξεηάδεηαη εηεζίσο κηα δαπάλε ηεο 

ηάμεο αξθεηψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ επξψ. Απηφο ν θνξέαο ζα έπξεπε θαηά ηε 

γλψκε κνπ λα ππάξρεη ήδε, θαζψο πέξαζαλ ήδε ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θάζεο.  

Σν δεχηεξν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πξψην, είλαη ην έιιεηκκα 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα ππήξρε γηα ηελ πεξηνρή, 

αιιά θαη γηα φιε ηε ρψξα, αλ ν ΥΤΣΑ δελ πεξηνξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλσ κφλν φηη ε δαπάλε μεπεξλά γηα ηνλ ΥΤΣΑ ην 

1,2 εθαηνκκχξηα επξψ, ρσξίο λα ππάξρεη βέβαηα παξαπέξα αμηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. 

Γε ζέισ λα ζρνιηάζσ ηηο αηηίεο γηα ην πξνθαλέο θαηά ηε γλψκε 

κνπ έιιεηκκα αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ή ην θφβν νξηζκέλσλ γηα ηνλ 

εμνπδεηεξσκέλν ακίαλην, είκαη πεπεηζκέλνο φκσο φηη ράζεθε ρσξίο 
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νπζηαζηηθφ ιφγν κηα αλαπηπμηαθή επθαηξία πνπ δε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ 

πεξηνρή θαη ηφζν εχθνια ζην κέιινλ.  

Θέισ λα ειπίδσ φηη ζα δηαςεπζηψ θαη φηη νη αξκφδηνη ηνπηθνί 

θνξείο ζα εμεηάζνπλ θαη πάιη ην δήηεκα, αξθεί λα πσ φηη ρξεκαηνδνηνχκε 

απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ απνμειψζεηο ζηξαηνπέδσλ πνπ έρνπλ ακίαλην θαη ηνλ 

κεηαθέξνπκε ζηε Γεξκαλία θη απηφ θνζηίδεη κεξηθά εθαηνκκχξηα επξψ.  

Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. ηντιφπνπιν θαη γηα ηελ 

παξέκβαζή ηνπ αιιά θαη γηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Πξαγκαηηθά απηφ ην έξγν 

είλαη έλα εθπιεθηηθφ έξγν, ην νπνίν είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζηηο εηθφλεο απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. πνηνο πξαγκαηηθά ην επηζθεθζεί, ζα δεη πξαγκαηηθά 

πφζν εληππσζηαθφ είλαη.  

Να ζπλερίζνπκε ηηο παξεκβάζεηο θαη ζα ήζεια λα αλέβεη ζην 

βήκα ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κνδάλεο θ. φθνπηεο.  

 

«Έξγα Πεξηβάιινληνο κε Υξεκαηνδόηεζε  

ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κνδάλεο» 

 

Η. ΟΚΟΤΣΖ: Θα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο, εμάιινπ πέξαζε ε ψξα θαη 

πάξα πνιιά αθνχζηεθαλ απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο.  

Κχξηε Τπνπξγέ, θα Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο, 

αγαπεηέ ζπλάδειθε, θχξηνη Γήκαξρνη, θπξίεο θαη θχξηνη, φηαλ κνπ επξνηάζε 

λα θάλσ θη εγψ κία κηθξή εηζήγεζε θαηαιήμακε ζηνλ ηίηιν «έξγα 

πεξηβάιινληνο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Κνδάλεο», φκσο δνπιεχνληαο ιηγάθη ην ζέκα θαηέιεμα φηη κάιινλ 

άιιν ηίηιν έπξεπε λα βάινπκε θη απηφ κε εθθξάδεη θαη πξνζσπηθά θαη λνκίδσ 

φηη ζα ζπκθσλήζεηε «έξγα κέζα απφ ζπλεξγαηηθή ζρέζε θνξέσλ πνπ 

επηζπκνχλ θη έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο».  

ιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πινπνηνχκε απηά ηα έξγα 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ Πεξηθέξεηα, 

εθείλν πνπ βίσζα είλαη φηη γηα λα έρνπκε απνηέιεζκα θαη λνκίδσ βέβαηα κηιάσ 

εηο επήθνα ψηα θαη αλζξψπνπο πνπ ην γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ κέλα ην 
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ζέκα, γηα λα έρνπκε απνηέιεζκα πξέπεη λα ππάξμεη πξψηα θαη θχξηα κία θαιή 

θαη ζηελή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη απηφ πξέπεη λα ην 

θαηαζέζσ. 

Καη απηφ έρεη αληαλάθιαζε θαη ζηηο ππεξεζίεο βέβαηα 

γεληθφηεξα, πξσηίζησο θ. Τπνπξγέ ζην Τπνπξγείν ζαο -θαη ζα πσ θαη ζε ζαο 

πξνζσπηθά γηα ηε ζπλεξγαζία ηε ζηελή πνπ είρακε- ζηηο ππεξεζίεο 

δηαρξνληθά ηνπ Τπνπξγείνπ ηηο νπνίεο εηιηθξηλά επραξηζηψ θαη ρσξίο λα ζέισ 

λα αδηθήζσ θαλέλαλ ζα θάλσ δχν κφλνλ πξνζσπηθέο αλαθνξέο θαη 

επηηξέςηε κνπ ζηνλ θ. Μακαινχγθα πνπ ρξφληα ηνλ ηαιαηπσξψ θαη κε 

αλέρεηαη θαη ηειεθσληθά θαη θαηεπζείαλ θάησ ζην Τπνπξγείν. 

Καη ζηνλ κφιηο απειζφληα απφ ην βήκα ην Βαζίιε ηντιφπνπιν, 

δελ μέξσ Βαζίιε αλ είζαη εδψ, εηιηθξηλά ζε απηφ ην κεγάιν έξγν φινη καδί κε 

ηηο Τπεξεζίεο δψζακε κάρεο θαη αλ Βαζίιε ηειεηψζεη κε ην θαιφ εγψ 

πξνηείλσ λα γξαθηεί θη έλα βηβιίν, πξψηα εζχ, κεηά εκείο, γηαηί πέξαλ ηνπ φηη 

απνθαζίζηαηαη κία κεγάιε πεξηβαιινληηθή πιεγή ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Κνδάλεο είλαη θαη ε θαιή πξαθηηθή θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Αιιά θαη ε θαιή πξαθηηθή πνπ κφιηο είπε ν θ. ηντιφπνπινο πνπ 

απνηειεί θαη παγθφζκηα έηζη φρη πξσηνηππία, παγθφζκην κνληέιν, γηαηί θαη 

ζηε Νφηηα Κνξέα ήδε δφζεθε θαη πήγε ν θ. ηντιφπνπινο εθεί πέξα θαη 

δφζεθαλ ηα θψηα γηα ηε δηαρείξηζε ακηαληνχρσλ νξπρείσλ.  

Λνηπφλ λα ζπλερίζσ, αληηιακβαλφκαζηε ηε ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα κε ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζηα πιαίζηα αθξηβψο απηά πνπ πεξηέγξαςα θαη δελ είλαη 

ζρήκα ιφγνπ νχηε κε ηελ παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ εδψ γηα θηιφθξνλνπο 

ιφγνπο, είλαη πξαγκαηηθά κία πξαθηηθή ε νπνία ζε καο ηνπιάρηζηνλ θαηέδεημε 

φηη κφλνλ κέζα απφ απηή κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε απνηειέζκαηα. 

Δίρακε ινηπφλ θνηλνχο ζηφρνπο, ζρεδηάζακε, ζπκθσλήζακε, 

πξνγξακκαηίζακε θαη εθαξκφζακε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ θαηά 

νκάδεο νηθηζκψλ θη επνκέλσο ηελ αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηελ 

νηθνλνκηθφηεξε θαηά ην δπλαηφλ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θαη ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο δσήο 
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ησλ πνιηηψλ, ηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ησλ ιηκλψλ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

Ζ ζπλεξγαζία καο θαη ε θνηλή ζηφρεπζε ήηαλ ε θηλεηήξηα 

δχλακε θαη ήδε βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζεηξά έξγσλ πνπ ζα αιιάμνπλ ηα 

πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο, σο 

αληηζηάζκηζκα ζηελ έληνλε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ άμνλα Κνδάλεο-

Πηνιεκαΐδαο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ιπκάησλ βέβαηα δε γίλεηαη κφλνλ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο 

νχηε θη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, γίλεηαη έλα κεγάιν θνκκάηη απφ ηνπο Γήκνπο πνπ 

σο ηειηθνί δηθαηνχρνη είηε κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ είηε κέζσ ηνπ ΠΔΠ πινπνηνχλ 

θαη εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα.  

Καη λα θάλσ εδψ θαη κία παξέλζεζε γηα λα πσ φηη επραξηζηψ 

επίζεο φινπο ηνπο Γήκνπο, φινπο ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπο γηα 

ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ θαη 

μέξνπλ εδψ νη θχξηνη Γήκαξρνη φηη αξθεηά έξγα ηα νπνία ήηαλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαη ηα πινπνηνχκε εκείο, φπσο θαη 

άιια ηα νπνία σξηκάζακε εκείο δφζεθαλ ζηνπο Γήκνπο γηα λα ηα 

πινπνηήζνπλ εθείλνη. πλέπεηα ησλ αλσηέξσ: Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν θαζψο θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 

φισλ απηψλ ησλ έξγσλ.  

Γηα ηα ΜΑΒΔ, κία ζεκαληηθή παξέκβαζε, δε ζα επαλαιάβσ γηα 

λα κελ θνπξάζσ, ηα είπε ν θ. ηντιφπνπινο, ζα ζπκθσλήζσ θαη ζα 

ππεξαθνληίζσ φηη είλαη ην κεγαιχηεξν έξγν ζηελ Δπξψπε ελδερνκέλσο 

πεξηβαιινληηθφ θαη ζα ζπκθσλήζσ Βαζίιε θαη ζα ππεξαθνληίζσ θαη παξφηη 

αξθεηέο θνξέο ην έρνπκε θνπβεληηάζεη φηη έρνπκε θη εκείο ηηο επζχλεο καο ζαλ 

ηνπηθή θνηλσλίαο φηη δελ κπνξέζακε κέρξη ηψξα λα βξνχκε εθείλν ην ειάρηζην 

ζπκθσλίαο γηα λα δνχκε γηα ηε κεηέπεηηα αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ρψξνπ. 

Γηφηη θ. Τπνπξγέ ηα 40 εθαηνκκχξηα ηα νπνία δαπαλψληαη είλαη 

ζίγνπξν φηη πηάλνπλ ηφπν θαζψο απνθαζηζηνχλ κηα κεγάιε πεξηβαιινληηθή 

πιεγή, φκσο ε αμηνπνίεζε φπσο εηπψζεθε ζηε ζπλέρεηα είλαη επίζεο κέγα 

δεηνχκελν θαη γηα λα βξεζνχλ ηα ρξήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηε 
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ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε απηνχ ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη γηα λα επηθέξεη θαη 

γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζεκαληηθά νθέιε.  

Με ην Γήκαξρν εξβίσλ Βειβεληνχ είκαζηε ζε ζπλεξγαζία θαη 

ζε ζπλελλφεζε λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε ιχζε, εγψ δε ζα πσ ζήκεξα γηα λα 

κελ πξνθαηαιάβσ θαλέλαλ φηη είλαη ν ΥΤΣΑΜ γηα ηνλ αδξαλνπνηεκέλν 

ακίαλην, είλαη ελδερνκέλσο θσηνβνιηατθφ, είλαη ελδερνκέλσο θάπνηεο άιιεο 

ρξήζεηο, φκσο είλαη αλάγθε απηφο ν ρψξνο πξαγκαηηθά λα αμηνπνηεζεί. Γε ζα 

πσ γηα ηα ΜΑΒΔ θάηη άιιν ζα ηα αθήζσ.  

Να πσ ιίγα πξάγκαηα ζηα έξγα ηα νπνία πινπνηεί ε 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνδάλεο κε θνξέα πινπνίεζεο μαλαιέσ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ηα νπνία ζπκπνζνχληαη ζε 62 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα 

επξψ, ελψ πεξίπνπ άιια 5 εθαηνκκχξηα θαη θάηη είλαη απηή ηε ζηηγκή πξνο 

έληαμε θαη αμηνιφγεζε.  

Κιείλνληαο, ην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ παίξλεη ππεξαμία κε ηελ έληαμε ζε 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ην ιφγν απηφ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

επραξηζηνχκε ζεξκά φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ σξίκαλζε έληαμε θαη πινπνίεζε 

απηψλ ησλ έξγσλ.  

Αλέθεξα γηα ην Τπνπξγείν πνπ έρνπκε δηαρξνληθά άξηζηε 

ζπλεξγαζία, ηεο Τπεξεζίαο, είκαη ππνρξεσκέλνο λα επραξηζηήζσ ηηο 

Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε πξψηε ηελ 

Σερληθή Τπεξεζία θαη βέβαηα ηε Γηαρεηξηζηηθή καο Αξρή θαη ηηο Τπεξεζίεο ησλ 

Γήκσλ. 

Ο ζεηηθφο απνινγηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θπξίεο θαη θχξηνη δείρλεη πφζε ζεκαζία έρεη ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζίαο κέζσ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί κηα δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα αληηκεηψπηζεο θαη ζην κέιινλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη 

απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. 

Έηζη γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 

πξνγξακκαηίδνπκε ζρεδηάδνπκε κειεηνχκε θαη σξηκάδνπκε έξγα ηα νπνία 

έρνπλ ζηφρν έλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, δχν ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηξία 
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ηελ ελίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο.  

Πνιχ επηγξακκαηηθά κε ηξεηο ιέμεηο, απνθαηαζηάζεηο εδαθψλ  

-ην αλέθεξε πνιχ αλαιπηηθά ν θ. Πεξηθεξεηάξρεο- κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκψλ 

πνπ πιήηηνληαη απφ ηε ΓΔΖ, ε δηαρείξηζε ηεο ιπκαηνιάζπεο θη εδψ πξέπεη 

λα θάλσ κία ππνγξάκκηζε θ. Τπνπξγέ, θ. Μακαινχγθα, θ. πξφπνπιε, 

θάλνπκε έλα κεγάιν δίθηπν βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. 

Αιιά ην πξφβιεκα πνπ ζα βξνχκε κπξνζηά καο θαη ήδε εκάο 

καο απαζρνιεί φπσο θη εζάο βέβαηα, είλαη ηη ζα γίλεη κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

ιπκαηνιάζπεο πνπ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξνχκε λα ην δνχκε θη επεηδή 

βιέπσ εδψ ηνλ Γήκαξρν Κνδάλεο κε ηε ΓΗΑΓΖΜΑ πξσηνπνξηαθά λα δνχκε 

λα είκαζηε ε πξψηε Πεξηθέξεηα πνπ ζα αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα ζηηο 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη βέβαηα ηα αδξαλή ιαηνκεία θαη ηα ινηπά.  

πκπέξαζκα: Με ηε ζπλεξγαζία φισλ θαη πάιη θαη ζηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα πεηχρνπκε ηελ πινπνίεζε θαη 

φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ, επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κνδάλεο. 

ίγνπξα βνεζάεη ην θέληξν ηελ Πεξηθέξεηα, αιιά ππάξρνπλ φκσο θη απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα άλζξσπνη πνπ παίξλνπλ ηα έξγα ζηελ πιάηε ηνπο θαη θαηεβαίλνπλ 

θάησ γηα λα ηα πξνσζήζνπλ, έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν θ. φθνπηεο.  

Σψξα λα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηελ Πξφεδξν ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γήκαξρν 

Πηνιεκαΐδαο θα Βξπδίδνπ.  

 

«Σειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο – ύλδεζε κε ηνλ ΑΖ/ΓΔΖ  

Καξδηάο θαη Δπεθηάζεηο Γηθηύνπ Σειεζέξκαλζεο» 

 

Π. ΒΡΤΕΗΓΟΤ: Κχξηε Τπνπξγέ, θα Γεληθή Γξακκαηέα, θ. Πεξηθεξεηάξρε, θ. 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θ. Γήκαξρνη, αγαπεηά ζηειέρε παξεπξηζθφκελνη ζε απηή 

ηε ζεκαληηθή εκεξίδα, ε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη ε πεξηνρή πνπ έρεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ελεξγεηαθνχο Γήκνπο, σο εθ ηνχηνπ είλαη θαλεξφ φηη είλαη θαη 
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ε πεξηνρή πνπ πεξηβαιινληηθά έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππφινηπε 

ρψξα, ιφγσ ησλ νξπρείσλ, ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

γεληθφηεξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ.  

Δπνκέλσο ην Τπνπξγείν ζαο πξέπεη λα δείμεη κηα ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζε απηή ηελ πεξηνρή θη εθφζνλ έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα θαη ηα 

θνλδχιηα λα παξαθνινπζήζεη ηα ζεκαληηθά έξγα ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα θη απφ ηνπο Γήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία πξέπεη λα μέξεηε φηη φζν κεγάιε 

πξνζπάζεηα θη αλ γίλεη πνηέ δε ζα θαιχςεη απηφ ην νπνίν νθείινπκε ζηελ 

πεξηνρή. 

Γηφηη φηαλ ζρεδηάζηεθε ππήξμαλ πνιιέο ππνζρέζεηο, αιιά κεηά 

απφ 40-50 ρξφληα θαηαιάβακε φηη ηειηθά νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε 

εμφξπμε ηνπ ιηγλίηε θαη ε παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο, δελ κπνξνχλ λα είλαη ζαλ 

ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο.  

Καη θπξίαξρα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ πέξα απφ ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη ζαλ εθπξφζσπνο ηεο ΠΔΓ θαη ζαλ Γήκαξρνο Δνξδαίαο φπνπ 

ν Γήκνο ηεο Δνξδαίαο είλαη έλαο Γήκνο πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε πνιιά 

νξπρεία, ζε πνιινχο ζηαζκνχο θη είλαη κία πεξηνρή πνπ ζε θαζεκεξηλνχο 

ειέγρνπο θαίλεηαη φηη νη ξχπνη βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν.  

Γη΄ απηφ ινηπφλ ζεσξψ φηη νη πξνζπάζεηεο νη νπνίεο γίλνληαη 

είλαη ζεηηθέο, είλαη ζεκαληηθφ φηη ππάξρνπλ θνλδχιηα, αιιά είλαη βέβαην φηη φ,ηη 

θη αλ γίλεη πνηέ δε ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κία πεξηνρή φπσο ειπίδακε φηη 

ζα γίλεη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε.  

Καη θιείλνληαο απηή ηελ εηζαγσγή ζα ήζεια λα πσ φηη ην 

ειάρηζην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ φια ηα Τπνπξγεία θαη ε 

Κπβέξλεζε, ζε ζρέζε κε ηε ΓΔΖ, είλαη ηνπιάρηζηνλ ε επηζηξνθή ησλ εδαθψλ 

ζηνπο Γήκνπο, ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο ηνπο εθρσξήζαλε γηα λα γίλεη 

ε εμφξπμε ηνπ ιηγλίηε θαη ηψξα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ πάιη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

Γηφηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ εδαθψλ είηε ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, είηε ζε άιιεο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ε θαιχηεξε απνθαηάζηαζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, παξά λα παξακέλνπλ έηζη ηεξάζηηεο εθηάζεηο, νη νπνίεο 

πηζαλφηαηα θάπσο λα αμηνπνηεζνχλ αιιά ζίγνπξα δε ζα ελζσκαησζνχλ ζην 
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πεξηβάιινλ έηζη φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηη ζεκαίλεη; Δπηζηξνθή φπσο ήηαλ πξηλ, λα γίλεη ην πεξηβάιινλ φπσο ήηαλ 

ζηελ πξνηεξαία ηνπ θαηάζηαζε.  

Πξηλ αλαθεξζψ ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, ην έξγν ηεο 

ηειεζέξκαλζεο ζηελ Πηνιεκαΐδα, φπνπ βέβαηα ζα ήζεια εδψ λα επραξηζηήζσ 

ηα ζηειέρε ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο γηα ηε 

δηαρξνληθή ζπλεξγαζία θη εζάο ηνλ ίδην, δηφηη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν 

νινθιεξψζεθε θαη επί ησλ δηθψλ καο εκεξψλ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, αιιά 

θαη κηα πνξεία είθνζη ρξφλσλ θαηακαξηπξά ηελ πνιχ ζσζηή επηινγή πνπ 

έγηλε ζηνλ ηνκέα απηφλ. 

Λνηπφλ ζα ήζεια λα πσ επηγξακκαηηθά γηα ην Γήκν ηεο 

Δνξδαίαο φηη είλαη κία πεξηνρή πνπ έρεη θαη κία κνλαδηθή δηέμνδν ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα θαη εθεί ζα πξέπεη λα δνζεί κία έκθαζε θαη ε έκθαζε απηή ζα 

πξέπεη λα δνζεί κε θάπνηα έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνπκε, αιιά θαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ πιεκκπξψλ. 

Γηφηη είλαη κία πεξηνρή πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ηηο κεγαιχηεξεο 

πιεκκχξεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη θαη΄ επαλάιεςε κε θαηαζηξνθή 

παξαγσγψλ ζεκαληηθψλ θαη ζε απηφ βέβαηα ζέισ λα δνζεί κηα εηδηθή κέξηκλα, 

δηφηη κηθξά θνλδχιηα πνπ επελδχνληαη θαηά θαηξνχο απφ ην Γήκν, δελ 

επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα καο πξνζηαηεχζνπλ απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία. 

Καη βέβαηα νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί έλα ζεκαληηθφ έξγν πνπ 

επίζεο ππάξρεη θαη ηα έξγα απνρέηεπζεο, ηα νπνία πξνηείλακε ζαλ Γήκνο θαη 

επίζεο ηε ζπκβνιή ζαο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 27 εθαηνκκχξηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζεκαίλεη 

ζπλνιηθή πξνζηαζία ησλ ξεκάησλ απφ ηα ιχκαηα, είλαη έλα έξγν πνπ 

επηπρψο έρεη θηάζεη ζε σξηκφηεηα, έρεη φιεο ηηο κειέηεο θαη λνκίδσ φηη πιένλ 

πξέπεη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο λα πινπνηεζεί έηζη ψζηε λα έρνπκε νπζηαζηηθή 

πξνζηαζία. 

Καη ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο πξηλ αλαθεξζψ ζηελ ηζηνξηθή 

ηνπ πνξεία κέρξη ζήκεξα ζέισ λα αλαθέξσ φηη εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ έλα 

ρξφλν είκαζηε έηνηκνη γηα λα νινθιεξψζνπκε αθφκε έλα θνκκάηη ηεο 

Πηνιεκαΐδνο κε κία κειέηε πνπ αλέξρεηαη ζηα 5 εθαηνκκχξηα, έρνπκε ηελ ίδηα 
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ζπκκεηνρή εμαζθαιίζεη 1,5 εθαηνκκχξην θαη ζέινπκε ηελ έγθξηζε απφ ην 

Τπνπξγείν ζαο γηα λα ην δεκνπξαηήζνπκε.  

ην παξειζφλ ε έγθξηζε δίλνληαλ πξηλ αθφκε ζπλαηλέζεη 

νξηζηηθά ε Δπξψπε γηα ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ηεο, βξηζθφκαζηε ζε έλα δηάινγν, 

πνπ ην θάλακε ήδε γηα ην πξνεγνχκελν ηκήκα ηεο Πηνιεκαΐδαο, 

παξαθαινχκε θαη ζε απηφ λα δνζεί κηα κέξηκλα απφ ην Τπνπξγείν, πξέπεη λα 

μεθηλήζνπκε ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ πνπ δε ζα επεθηαζψ γηαηί, έρεη φκσο 

κεγάιε ζεκαζία ζην ηκήκα ηεο Πηνιεκαΐδνο πνπ εμεηάδεηαη.  

Καη ηέινο λα αλαθέξσ φηη ζηελ Καξδηά ηεο Πηνιεκαΐδνο, έλαο 

ζεκαληηθφο ρψξνο πνπ είλαη εκπνξηθφ θέληξν θαη γίλεηαη ε ιατθή αγνξά, 

έρνπκε θαηαζέζεη πξφηαζε βηνθιηκαηηθήο αλάπιαζεο, ελφο έξγνπ 

πεξηζζφηεξν απφ 3,5 εθαηνκκχξηα, έλα έξγν πνπ ζα αλαζηήζεη ηελ πφιε καο 

ε νπνία είλαη ηζηκεληνχπνιε νπζηαζηηθά θαη κε ηα νξπρεία γχξσ έρεη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ξχπαλζε, πνπ έρεη κειεηεζεί κε ηδηαίηεξε κέξηκλα κε εηδηθά 

πιηθά θαη πξάζηλν θαη βέβαηα εθεί έρνπκε εγθξηζεί θη έρνπκε κπεη ζηελ πξψηε 

θάζε θαη ζέινπκε θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ ζηειερψλ θαη ηε ζεηηθή πξνδηάζεζε 

γηα λα θιείζνπκε ηειηθά θαη νξηζηηθά κέρξη ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ. 

Λνηπφλ, 20 ρξφληα ηειεζέξκαλζεο ζηελ Πηνιεκαΐδα: 1991-1993 

ν Γήκνο Πηνιεκαΐδνο εγθαζηζηά ην πξψην ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο ζηελ 

Διιάδα. 12/12/1993 ε ηειεζέξκαλζε ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία. 1994 ηδξχεηαη ε 

θνηλσθειήο δεκνηηθή επηρείξεζε ηειεζέξκαλζεο Πηνιεκαΐδνο ΓΔΣΖΠ πνπ 

αλήθεη θαηά 100% ζην Γήκν Δνξδαίαο. 

Δπίζεο δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη εκπνξηθή θίλεζε ζηελ 

πφιε θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, δηνηθεί θαη ιεηηνπξγεί κε 

επάξθεηα θαη κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφ, παξέρεη πιήξε δσξεάλ 

εμππεξέηεζε ζηνπο θαηαλαισηέο, βξαβεχεηαη απφ εζληθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη Τπνπξγεία γηα ηηο επηδφζεηο ηεο. Δίθνζη ρξφληα 

ηειεζέξκαλζε θαη ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηα θαη ζηνλ πίλαθα βιέπεηε ηα 

κεγαβάη ηνπ θαζελφο απφ απηνχο ηνπο ζηαζκνχο.  

Μεηαθνξά θαη δηαλνκή ζεξκφηεηαο: 50 ρηιηφκεηξα 

πξνκνλσκέλνη αγσγνί δηαλχνπλ 25 ρηιηφκεηξα ζην ελεξγεηαθφ ιεθαλνπέδην 

ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη εμαζθαιίδνπλ δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζεξκφηεηαο 

γηα ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη γηα άιιεο ζεξκνβφξεο ρξήζεηο. 245 
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ρηιηφκεηξα πξνκνλσκέλνη αγσγνί δηαλέκνπλ ζεξκφηεηα ζηα λνηθνθπξηά ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα δεκφζηα θηήξηα ηεο πφιεο.  

Τπνδνκέο ηειεζέξκαλζεο: Σα ρξφληα πνπ πέξαζαλ ε 

ηειεζέξκαλζε εμειίζζεηαη ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Πεξηθέξεηαο, απνθεληξψλεη πφξνπο θαη δεκηνπξγεί αληαπνδνηηθέο ππνδνκέο 

πνπ απνηεινχλ πνιχηηκε πεξηνπζία γηα ην Γήκν Δνξδαίαο. Οη αγσγνί 

κεηαθνξάο απφ ην 1991 κέρξη ην 2007 2, γηαηί έρνπκε θαη επηζηξνθή, επί 8 

ρηιηφκεηξα, 8-12 2 επί 17 ρηιηφκεηξα, δίθηπα δηαλνκήο 1991 κε 2007 2 επί 71 

ρηιηφκεηξα, 2008 κε 2012 2 επί 50 ρηιηφκεηξα.  

πκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο: Σν 1993 ε 

κνλάδα 3 ΑΖ Πηνιεκαΐδνο 50 MW, ην 2004 κνλάδεο 1 θαη 2 ΑΖ.. 25 MW, 

ην 2011-2012 κνλάδεο 3 ΑΖ Καξδηάο 2 επί 50 MW, 100 MW, 2002 ιέβεηαο 

πεηξειαίνπ εθεδξείαο θαη αηρκήο 25 MW, 2006 δεμακελέο ελαπνζήθεπζεο 

ζεξκφηεηαο 25 MW.  

Δπηδφζεηο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο: Ζ πεξηνπζία ζηελ πφιε 

53 εθαηνκκχξηα επξψ, θχθινο εξγαζηψλ 7 εθαηνκκχξηα επξψ, κέζν εηήζην 

θφζηνο ηειεζέξκαλζεο αλά λνηθνθπξηφ κε ΦΠΑ κε ηειεζέξκαλζε 513 επξψ, 

κε πεηξέιαην 1.785 επξψ, ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κείνλ 17 

ρηιηάδεο ηφλνη εηεζίσο, θέξδνο πφιεο απφ ηελ ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ 16 

εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ζπλαιιαγκαηηθφ φθεινο ηεο ρψξα απφ ηελ 

ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ 7 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο. Γίπια ζηνλ πίλαθα 

θαίλνληαη θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη νη δείθηεο.  

Πάγηα ζηνηρεία ηειεζέξκαλζεο: Με ηελ πινπνίεζε ηεο 

ηειεζέξκαλζεο κεγάια έξγα θαη πξσηνπνξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη 

κε αμηνπηζηία, λέεο ηερλνινγίεο ελζσκαηψλνληαη, πφξνη απνθεληξψλνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη, ζπγθξνηείηαη έλα ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην Γήκν 

Δνξδαίαο.  

Απνδνρή ηεο ηειεζέξκαλζεο: Ζ ηειεζέξκαλζε έγηλε ακέζσο 

απνδεθηή θαη ππνζηεξίρηεθε απφ ηνπο πνιίηεο, ε άκεζε πξφζθηεζε 

θαηαλαισηψλ εγγπάηαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ θαη ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο.  

Ζ ηειεζέξκαλζε ζήκεξα, κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

επεθηάζεσλ, εμππεξεηεί ζπλδεδεκέλα θηήξηα ην 2013 3786, ζπλδεδεκέλα 
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λνηθνθπξηά 14841, σθεινχκελνο πιεζπζκφο 40 ρηιηάδεο άηνκα, δεκφζηα θαη 

δεκνηηθά θηήξηα 55 θηήξηα, 102 ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά, ζρνιεία, θνιπκβεηήξηα, 

λνζνθνκείν θαη ινηπά.  

Σηκνιφγεζε ζεξκφηεηαο: Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΣΖΠ 

δηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνλ θνηλσθειή ζθνπφ θαη ηελ εηζπξαθηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, ε ηηκή πψιεζεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία θφζηνπο ρσξίο επηδίσμε θέξδνπο, 

ελψ ηαπηφρξνλα απνηξέπεη ηελ ππεξαθαηαλάισζε.  

Ζ ΓΔΣΖΠ εγγπάηαη ζηνπο θαηαλαισηέο φηη ε ηηκή ηεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζα είλαη αληαγσληζηηθή πξνο ην αληίζηνηρν θφζηνο ζέξκαλζεο κε 

πεηξέιαην θαη δε ζα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ θφζηνπο απηνχ. Ζ ηηκή πψιεζεο 

είλαη 37,74 επξψ αλά κεγαβαηψξα πιένλ ΦΠΑ 13% ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Παξά ηα κεγάια θφζηε επελδχζεσλ, παξέκεηλε ζηαζεξή απφ ην 2010 

θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αληηζηνηρεί ζην 25% ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο 

πεηξειαίνπ.  

Σηκνιφγηα ζεξκφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

κπνξείηε λα δείηε ηνλ πίλαθα. Πεξηβάιινλ ελέξγεηα θαη ηειεζέξκαλζε: Ζ 

ζπκβνιή ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη κεηξήζηκε θαη νξαηή. Οη θακηλάδεο 14800 δηακεξηζκάησλ ηεο πφιεο 

έζβεζαλ θαη νη εηήζηεο ηνπηθέο εθπνκπέο κεηψλνληαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαηά 65500 ηφλνπο αλά έηνο, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ 15 ηφλνπο αλά 

έηνο, ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 12 ηφλνπο ην έηνο θαη βιέπεηε ηα 

ζσκαηίδηα θαη γεληθφηεξα ηελ πξνζηαζία ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο.  

Οηθνλνκία θνηλσλία θαη ηειεζέξκαλζε – Ζ ζπκβνιή ηεο 

ηειεζέξκαλζεο ζηελ εζληθή θαη ηνπηθή νηθνλνκία: Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο 

ζέξκαλζεο γηα ηα 14800 ζπλδεδεκέλα λνηθνθπξηά επηρεηξήζεηο δεκφζηα θαη 

δεκνηηθά θηήξηα χςνπο 16 εθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο ηελ πεξίνδν 2012-

2013 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο πεηξειαίνπ, αλεμαξηεζία απφ ην 

πεηξέιαην θαη αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο. 

Σνπηθή αλαδηαλνκή εηζνδήκαηνο δηφηη κεγάιν κέξνο ηνπ 

νθέινπο απφ ηελ ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο επαλεπελδχεηαη ηνπηθά, ζέζεηο εξγαζίαο, κεγάιεο 

επελδχζεηο ζηελ πεξηθέξεηα, ζηήξημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, βειηίσζε 
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αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ, βειηίσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ αλάπηπμεο 

θαη επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ, αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζε 

αληαπνδνηηθέο επελδχζεηο.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ ζχλδεζεο κε ηνλ ΑΖ Καξδηάο θαη 

επεθηάζεσλ δηθηχνπ: Ζ αζθαιήο θαη επαξθήο παξαγσγή ζεξκφηεηαο θηιηθήο 

πξνο ην πεξηβάιινλ απνηειεί απηνλφεηε πξνυπφζεζε θαη επηδίσμε θάζε 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ ηειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδνο αληηκεηψπηζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα αζθαινχο θαη επαξθνχο ηξνθνδνζίαο ζεξκφηεηαο απφ ηηο 

πξψηεο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεηαη εθεδξεία ησλ 

ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο κε ζπκπαξαγσγή, δηφηη ε εθεδξεία πεηξειαίνπ 

είλαη δεκηνγφλνο.  

Ζ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζε φιε ηελ πφιε θαη ε επεθηαζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ζηαζεξή επηδίσμε ηνπ Γήκνπ θαη ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

δηαζθάιηζε ηεο ηξνθνδνζίαο επαξθνχο ζεξκφηεηαο κε ζπκπαξαγσγή 

απνηειεί ηνλ άμνλα βησζηκφηεηαο θαη επεθηαζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεζέξκαλζεο.  

Μαθξνρξφληα σξίκαλζε ηνπ έξγνπ: 1997-2003 επειέγε απφ ην 

Γήκν θαη ηε ΓΔΣΖΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΖ ε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο 

απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο σο ε θαηαιιειφηεξε ιχζε επαξθνχο θαη αζθαινχο 

ηξνθνδνζίαο, 2004 κε 2006 εθπνλνχληαη νη κειέηεο ηνπ έξγνπ ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε κε ηνλ ΑΖ Καξδηάο, ην 2007 ππνβάιιεηαη ζην 

ΤΠΔΚΑ αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΑ. 

Σν 2008 ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

δεκνπξαηείηαη ην πξψην ππνέξγν αγσγφο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο θαη 

πξνεηνηκάδεηαη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ην 2009 

δεκνζηεχεηαη ε πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππνβάιιεηαη θάθεινο, ην 

2010 εληάζζεηαη ην έξγν θαη αλαπέκπεηαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ην 

2011 εγθξίλεηαη ην θαζεζηψο ελίζρπζεο αλαζεσξείηαη ν πξνυπνινγηζκφο 

επηθαηξνπνηνχληαη νη κειέηεο θφζηνπο-νθέινπο, αλαδηαξζξψλνληαη ηα 

πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα έξγα, θαίλεηαη ζηελ 

ηξίηε ζεηξά φηη γίλνληαη ηειηθά ζπλδέζεηο 1300 θηεξίσλ, εμππεξεηνχληαη 
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πεξίπνπ 3 ρηιηάδεο πνιίηεο θαη θαίλεηαη φηη κέζα ζε δηάζηεκα δχν ρξφλσλ 

απνξξνθψληαη 32 εθαηνκκχξηα, βέβαηα κε κία δηαθνπή ζην 2011, μεθίλεζαλ 

ηα έξγα θαη νινθιεξψζεθαλ έξγα 32 εθαηνκκπξίσλ κέζα ζην 2012 θαη λνκίδσ 

νη πιεξσκέο έγηλαλ αξρέο 2013. 

Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ: Γείρλεη ηα πνζνζηά, ε 

θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά είλαη ην 42%, ε εζληθή δεκφζηα ζπκκεηνρή ην 20%, ηα 

ίδηα θεθάιαηα ην 18%, ηα δαλεηαθά θεθάιαηα ην 18%, ζχλνιν 100% θαη 

παξαθάησ θαίλεηαη βέβαηα ν πίλαθαο κεηά ηελ αλαζεψξεζε.  

Σα έξγα ηα νπνία ππάξρνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία: Σν πξψην 

ππνέξγν είλαη ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο, ην άιιν 

ππνέξγν είλαη αληιηνζηάζηα, έρνπκε ηελ θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ θαη ηελ 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ ιεβεηνζηαζίνπ.  

Σν δεχηεξν ππνέξγν είλαη ε επέθηαζε δηθηχνπ ζην ζχλνιν ηεο 

πφιεο, φπνπ θαίλεηαη φηη έρνπκε 2 επί 27 ρηιηφκεηξα κήθνο δηθηχνπ δηαλνκήο 

θαη κήθνο δηθηχνπ παξνρψλ θαηαλαισηψλ 2 επί 23 ρηιηφκεηξα θαη βιέπεηε 

ζηνλ πίλαθα αλαιπηηθά ηηο παξνρέο.  

Σν δίθηπν δηαλνκήο επεθηάζεθε ζην ζχλνιν ηεο πφιεο, ην 

πθηζηάκελν δίθηπν δηαλνκήο ηειεζέξκαλζεο θαηαζθεπάζηεθε ζε ηξεηο θχξηεο 

θάζεηο, πνπ θάιπςε ην 65% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο πφιεο θαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαιχπηεηαη 

ζεξκηθά ην 100% ηνπ δνκεκέλνπ ηκήκαηνο ηεο πφιεο.  

Με ηελ έληαμε ηνπ λένπ ππνέξγνπ επέθηαζε δηθηχνπ 

ηειεζέξκαλζεο πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζεξκηθψλ ππνζηαζκψλ 

θαηαλαισηψλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ Πηνιεκαΐδα 1-2 θαη ινηπά θαη νηθηζκνχ 

Νέαο Καξδηάο Γήκν Δνξδαίαο νινθιεξψλεηαη ε έληαμε ζην ζχζηεκα 

ηειεζέξκαλζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δνκεκέλνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ηεο πφιεο.  

Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο είλαη απηή πνπ ζηελ παξνχζα θάζε 

καο ελδηαθέξεη θαη ζεσξνχκε κε φιε απηή ηελ αμηφπηζηε πνξεία δηθαηνχκαζηε 

λα δνζεί κία έκθαζε δηφηη αγσληνχκε ηδηαίηεξα γηα λα ην δεκνπξαηήζνπκε.  

Σξίην ππνέξγν ζπλδέζεηο θηεξίσλ, πξνκήζεηα ζεξκηθψλ 

ππνζηαζκψλ, ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ, νινθιήξσζε 2013: χλδεζε 1330 

θηεξίσλ, 3900 λνηθνθπξηψλ. Σέηαξην ππνέξγν παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζηνλ 
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ΑΖ Καξδηάο: Μεηαζθεπέο κνλάδεο ηνπ ΑΖ/ΓΔΖ Καξδηάο γηα ηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο 100 MW, ιεηηνχξγεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. 

Δλεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα έξγνπ, δείθηεο 

έξγνπ, παξαγσγή ζεξκφηεηαο κε ζπκπαξαγσγή, κείσζε εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα: ηνλ πίλαθα κπνξείηε λα δείηε αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα. 

Απνηειέζκαηα έξγνπ – πεξηβάιινλ: Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ 

έξγνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη κεηξήζηκε. 

Δμαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθήο εθεδξηθήο ζπκπαξαγφκελεο ζεξκφηεηαο αληί 

πεηξειαίνπ, εμνηθνλφκεζε 5 ρηιηάδσλ ηφλσλ πεηξειαίνπ εηεζίσο, ππφ ηελ 

ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηρκήο θαη ηηο λέεο ζπλδέζεηο 

1330 θαηνηθηψλ. Ζ κείσζε εθπνκπψλ πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ε 

ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ κεηά ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο 

ηειεζέξκαλζεο απφ ηνλ ΑΖ Καξδηάο ππεξβαίλεη ην 36%.  

Απνηειέζκαηα έξγνπ – εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: Με ηε 

κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ ζε ζπκπαξαγσγηθέο επηηπγράλεηαη 

νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε, αχμεζε ηνπ νιηθνχ βαζκνχ 

απφδνζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ ΑΖ Καξδηάο απφ ηηο νπνίεο ζα ηξνθνδνηεζεί ε 

ηειεζέξκαλζε.  

Κνηλσληθή νθέιε: Άκεζα εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο, ζπίηηα 

ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζέξκαλζε, αζθαιήο ηξνθνδνζία ζεξκφηεηαο, 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, απαζρφιεζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, απαζρφιεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ δηφηη ην θφζηνο εξγαζίαο 

ζπκκεηέρεη θαηά 35% πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ.  

Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηα αλαιχζακε θαη λσξίηεξα θαη ηψξα εδψ 

βιέπνπκε πξφζζεηε εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο επηκέξνπο πνπ γίλεηαη κία 

αλαθνξά νηθνλνκηθή ηελ νπνία κπνξείηε λα δείηε ζηηο παξαγξάθνπο πνπ 

αλαθέξνληαη θαη δελ ηηο δηαβάδσ γηα λα κελ θνπξάζσ πεξηζζφηεξν.  

Καη ν ζρεδηαζκφο ηεο ηειεζέξκαλζεο πνπ αθνξά ην κέιινλ θη 

επίζεο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θαη ηειεπηαίνο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν καο 

ελδηαθέξεη ε επέθηαζε δηθηχνπ ηειεζέξκαλζεο ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο θαη 

ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Καξδηάο, πνπ πξνυπνινγίδεηαη ζηα 4 εθαηνκκχξηα 900 

ρηιηάδεο επξψ. 
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Δπίζεο ε εγθαηάζηαζε δνρείνπ απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο ζηελ 

ηειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδνο, ν ζηαζκφο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη 

ζεξκφηεηαο κε ρξήζε βηνκάδαο, πηινηηθφ έξγν, δίπια θαίλνληαη θαη νη 

πξνυπνινγηζκνί, πνπ ην πξψην έξγν βέβαηα είλαη έηνηκν θαη ηα ππφινηπα 

είλαη ππφ κειέηε.  

Οη αγσγνί κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ηκήκα Β΄ θαη αληιηνζηάζην 

ζηελ ΑΔΒΑΛ, δηαζχλδεζε κε ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο πεξηνρήο ΑΔΒΑΛ ηνπ 

ΒΗΟΠΑ Πηνιεκαΐδνο, κία πεξηνρή ζηελ νπνία θηινδνμνχκε λα αλαπηχμνπκε 

ππξήλα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ηειεζέξκαλζε είλαη έλαο 

βαζηθφο ζπληειεζηήο γη΄ απηή ηελ πξφνδν.  

ρεδηαδφκελεο επελδχζεηο ηειεζέξκαλζεο 2014-2020, επέθηαζε 

ή απηφλνκε ηξνθνδνζία θαη εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ηειεζέξκαλζεο ζηηο 

Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο, ελδεηθηηθφ θφζηνο 80 εθαηνκκχξηα επξψ: 

Βξηζθφκαζηε ζηελ εθπφλεζε ησλ πξνκειεηψλ ζθνπηκφηεηαο.  

ρεδηαδφκελεο επελδχζεηο ηειεζέξκαλζεο 2014-2020: Σα 

κεγάια έξγα ηειεζέξκαλζεο Πηνιεκαΐδαο, ζχλδεζε κε ηε λέα αληηξππνγφλν 

κνλάδα ε νπνία επίζεο επειπηζηνχκε λα πινπνηεζεί θαη απφ απηήλ ζα 

εμαξηεζεί ν λένο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ 

πεξηνρή καο.  

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηα εμήο, φηη ε αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηελ Απηνδηνίθεζε ζε φθεινο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ δηθαηψλεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν θαη ηελ επζχλε ησλ 

Γήκσλ. Ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπζηήκαηα φπσο ε 

ηειεζέξκαλζε απνηεινχλ ηζρπξφ αληίβαξν γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ θνηλσληψλ 

καο.  

Σν εγρείξεκα ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο επαιεζεχεη φινπο ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηέζεθαλ, ην έξγν απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο επελδχζεηο ηεο 

ρψξαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. Ζ ζπλέξγηα ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο θαη ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ην Γήκν ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ππήξμε ππνδεηγκαηηθή θαη απνηειεί παξάδεηγκα πνπ καο ελζαξξχλεη λα 

ζπλερίζνπκε, ψζηε λα πξνζθέξνπκε ιχζεηο θαη δηεμφδνπο.  
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ήκεξα πνπ ην έξγν ιεηηνπξγεί, απνδίδεη νινθιεξσκέλε ζηελ 

θνηλσλία ηεο Δνξδαίαο κηα λέα κεγάιε ππνδνκή, πνπ καο θάλεη φινπο 

ππεξήθαλνπο. αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα Βξπδίδνπ. 

  Καη πξηλ θαιέζσ ζην βήκα ηνλ θ. Μαινχηα ην Γήκαξρν Κνδάλεο 

ζα ήζεια λα πσ φηη είρακε κία επηζηνιή απφ ην Γήκαξρν Ακπληαίνπ ν νπνίνο 

αηζζάλζεθε άζρεκα πνπ δελ ηνλ είρακε θαιέζεη φρη ζηελ εκεξίδα αιιά γηα λα 

θάλεη κηα ζεκαηηθή παξέκβαζε.  

  Οη ζεκαηηθέο παξεκβάζεηο έγηλαλ κε γλψκνλα πεξηζζφηεξν ην 

αληίζηνηρν ζεκαηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν ήδε έρεη εθηειεζηεί, φζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν best practice ηνπ ελεξγεηαθνχ ηεο Κνδάλεο θαη ηελ 

ηειεζέξκαλζε ηεο Φιψξηλαο ε νπνία είλαη πξαγκαηηθά απφ πιεπξάο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη θιίκαθαο έξγσλ ην κεγαιχηεξν πνπ ζα πινπνηεζεί ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, δελ ππήξρε θαλέλαο άιινο ιφγνο, ραηξεηίδνπκε ην Γήκαξρν θαη 

πηζηεχνπκε ζε επφκελεο εκεξίδεο ή ζπλεδξηάζεηο λα ζπκκεηέρεη κε 

επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο.  

Σψξα ζα ήζεια λα αλέβεη ζην βήκα ν Γήκαξρνο Κνδάλεο ν θ. 

Μαινχηαο λα θάλεη κία παξέκβαζε ζε απηή ηελ best practice πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο.  

Λ. ΜΑΛΟΤΣΑ: ρη, Πξντζηάκελε, εγψ ζα δηαθνξνπνηήζσ ιίγν ην 

πξφγξακκα κε ηελ άδεηά ζαο θαη ζα κηιήζσ ειάρηζηα επεηδή κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία ν θ. Τπνπξγφο λα ζρνιηάζσ, φρη λα ζρνιηάζσ, κε ηελ θαιή έλλνηα 

Τπνπξγέ, γηαηί δίλεηαη ε επθαηξία λα θάλνπκε κία ζπδήηεζε θαη βέβαηα ν πην 

εηδηθφο απφ κέλα ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΓΔΠΔΠΟΚ κειέηεζε ην έξγν 

θαη ζα ην παξνπζηάζεη γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ζε φινπο.  

Κχξηε Τπνπξγέ, θαιψο νξίζαηε ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

πλάδειθνη ζηελ Απηνδηνίθεζε, λνκίδσ φηη ζήκεξα γίλεηαη κηα πξαγκαηηθά 

πνιχ ρξήζηκε θνπβέληα εδψ ζηελ αίζνπζα, κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη καο δφζεθε 

ε επθαηξία θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ λα ζπδεηήζνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη 

λα πνχκε θαη θάπνηεο ζθέςεηο ζε φηη αθνξά ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν.  
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Πξαγκαηηθά κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξρεη κηα παιηά ζπλεξγαζία, ε 

ηειεζέξκαλζε Κνδάλεο ήηαλ απφ ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο θαη παξά ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

αληηκεησπίδνπκε ζηε ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, πνπ εμήγεζε θαη ν 

Πξντζηάκελνο θάπνηνπο απφ ηνπο ιφγνπο θαη ηελ απφζηαζε λα βάισ εγψ 

Κνδάλε-Αζήλα, είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη εληέιεη ζα θέξνπκε ζε αίζην πέξαο ηα 

έξγα ηα νπνία είλαη εληαγκέλα θαη ηα έξγα ηα νπνία πξνγξακκαηίδνπκε.  

Δίκαζηε απφ ηνπο θνξείο πνπ θξνληίδνπκε λα αληινχκε πφξνπο 

θαη έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΠ, γηαηί ζεσξνχκε φηη κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο 

πξαθηηθέο απμάλνπκε ηελ πίηα πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

Σα έξγα καο ζην Γήκν Κνδάλεο μεπεξλνχλ ηα 30 εθαηνκκχξηα επξψ θαη 

βέβαηα ειπίδνπκε, πνπ ηψξα φπσο ήξζαλ ηα πξάγκαηα ζηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δε ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπκε άιια 

έξγα, αιιά ζε επφκελεο θάζεηο έηζη κηα ζεηξά απφ έξγα λα εληαρζνχλ θαη λα 

αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη.  

Δγψ παίξλσ αθνξκή απφ ηελ παξνπζία ηνπ θ. Καιαθάηε θ. 

Τπνπξγέ γηα λα ζρνιηάζσ ιίγν δπν πξάγκαηα, ρσξίο λα ζέισ λα ππνηηκήζσ 

νχηε λα αδηθήζσ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ πήξαηε θαη ηηο αλαθέξαηε θαη 

πξαγκαηηθά είλαη άμηεο ζπγραξεηεξίσλ, φκσο θαη λα ζεκεηψζσ ηδηαίηεξα ηελ 

πξσηνβνπιία γηα αλαζεψξεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ. 

Πνπ λνκίδσ φηη ε κεγάιε αιιαγή πνπ έγηλε ζηελ παηξίδα καο, ε 

αλαηξνπή πνπ έγηλε ηα ηειεπηαία ηξία-ηέζζεξα ρξφληα λαη πξαγκαηηθά 

ζπλεπάγεηαη θαη αιιαγή ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη φιε ε παηξίδα καο ζπλεπψο θαη νη 

Πεξηθέξεηεο, ζπλεπψο ήηαλ κηα εληειψο αλαγθαία επηινγή θαη ζπγραξεηήξηα 

πνπ επηιέμαηε λα ηελ μεθηλήζεηε.  

κσο, πξέπεη λα δνχκε θαη θάπνηα άιια δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Γελ είλαη δπλαηφλ φια ηα 

πνιενδνκηθά ζρέδηα ηεο παηξίδαο καο, φια ηα ηνπηθά ξπκνηνκηθά, λα 

εγθξίλνληαη ζηελ Αζήλα.  

Δίκαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνκαη θαη μέξσ αξθεηά 

θαιά ηα πνιενδνκηθά, κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ην ζπλεξγάηε ζαο ηνλ θ. 

Αιεμάδε ζπλεξγαδφκαζηε ζηελά, φκσο πξαγκαηηθά είλαη ηδηαίηεξα θνζηνβφξν 
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θαη αληηαλαπηπμηαθφ λα ζέιεη θάπνηνο γηα λα εγθξίλεη έλα ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ ή 

έλαλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα έσο θαη 

δεθαεηία.  

Πξαγκαηηθά εθεί θάηη πξέπεη λα γίλεη θαη δελ αθνξά κφλνλ ηνλ 

Γήκν Κνδάλεο, αθνξά φιε ηελ πεξηθέξεηα, αθνξά φιε ηελ παηξίδα καο, πάλε 

πίζσ πξάγκαηα, πάλε πίζσ ζρεδηαζκνί, πάλε πίζσ έλα ζσξφ πξάγκαηα θαη 

γη΄ απηφ ην είπα, δε ζέισ λα αληηδηθήζνπκε, ην ιέσ γηα λα επηζεκάλσ κηα 

ηεξάζηηα αλάγθε, γηαηί είλαη δηαδηθαζίεο αλαπνηειεζκαηηθέο ρξνλνβφξεο θαη 

εληέιεη αληηαλαπηπμηαθέο.  

Θα πξνζπαζήζσ λα κελ αλαθεξζψ ζε δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

απφ άιινπο πξνιαιήζαληεο ηφζν γηα ηε ιπκαηνιάζπε φζν θαη ηηο 

κεηεγθαηαζηάζεηο, λα κελ αλαθεξζψ ζηελ αλαγθαηφηεηα -αιιά θαη κηα θαη 

ήξζε ν Γηάλλεο φθνπηεο, δελ ήζεια λα ην πσ ελ απνπζία ηνπ- ν δεκφζηνο 

δηάινγνο πξνζθέξεη θαη επθαηξίεο θακηά θνξά λα θάλνπκε θαη δηάινγν θη αλ 

ήζεια λα θνληξάξσ ην θίιν κνπ ην Γηάλλε φθνπηε ζα ηνπ έιεγα φηη ην 

κεγαιχηεξν πεξηβαιινληηθφ έξγν δελ είλαη ν ακίαληνο. 

Δίλαη ε ηειεζέξκαλζε πνπ παξνπζίαζε ε θα Βξπδίδνπ, είλαη ε 

ηειεζέξκαλζε Κνδάλεο θαη νχησ θαζεμήο, ζε άιιν επίπεδν, αιιά είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αγαπεηέ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη μέξεηο φηη δελ ην ζρνιηάδσ 

παξαπέξα κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη πνιχ ζσζηά έθαλεο θαη επέιεμεο ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θη έρνπκε άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ζε φια ηα επίπεδα.  

κσο απηή ηελ πεξίνδν θαη βιέπνπκε ηη γίλεηαη ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα θαη ζηελ Αζήλα πνπ πξνρζέο πάιη μεπέξαζαλ ηα φξηα θαη 

πήξαλ ηα έθηαθηα κέηξα, ην ηη ζεκαίλεη ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία νη 

πνιίηεο ηξηψλ, ηεζζάξσλ αχξην πφιεσλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο λα έρνπλ 

ηελ ηειεζέξκαλζε θαη ζπγραξεηήξηα ζην Γήκαξρν Φιψξηλαο πνπ θαηάθεξε 

θαη ελέηαμε ην έξγν θαη ζα μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Γπν-ηξία ραξαθηεξηζηηθά γηα ην Γήκν Κνδάλεο θαη ηηο επηινγέο 

καο ζε ζρέζε κε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Ο Γήκνο Κνδάλεο 

είλαη ν κεγάινο ελεξγεηαθφο Γήκνο ηεο παηξίδαο καο θ. Τπνπξγέ, κηαο θαη ζηα 

δηνηθεηηθά ηνπ φξηα παξάγεηαη ην 25% πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο 

ρψξαο καο θαη είλαη ν κεγάινο ελεξγεηαθφο Γήκνο γηαηί φρη κφλν πνζνηηθά 

ζπλεηζθέξεη κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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Αιιά ππάξρεη θαη κηα επξεία πνηθηιία ειεθηξνπαξαγσγηθψλ 

κνξθψλ ε νπνία ηνλ θαζηζηά πξαγκαηηθά ηελ ελεξγεηαθή θαξδηά ηεο παηξίδαο 

καο θαη αλαθέξνκαη φρη κφλνλ ζηε ιηγληηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά κε ΑΠΔ, ηα θσηνβνιηατθά θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο νη νπνίεο αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη ηδησηηθέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο 

ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ 

θαη εληζρχνπλ απηφλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ καο. 

Καη αλαθέξνκαη ζηελ ηειεζέξκαλζε Κνδάλεο, έλα έξγν πνπ ε 

ζπλνιηθή ηνπ επέλδπζε αγγίδεη ηα 80 εθαηνκκχξηα επξψ αλ ζπκάκαη θαιά θη 

είλαη ε κεγαιχηεξε ηειεζέξκαλζε ζηα Νφηηα Βαιθάληα, ην βηνθιηκαηηθφ 

ζρνιείν πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζε ιίγν θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο δξάζεηο.   

Πνηα είλαη ινηπφλ ε ζηξαηεγηθή καο επηινγή γηα ηελ επφκελε 

πεξίνδν, φπσο αλαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ καο ζρεδηαζκφ. 

Δίλαη φηη ζέινπκε λα ελδπλακψζνπκε θαη λα δηεπξχλνπκε ηνλ ελεξγεηαθφ 

ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ καο, είλαη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζέινπκε λα 

ην δηεπξχλνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνπο ηνκείο ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ επηινγψλ 

θαη ιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Απηή είλαη ε πξνηεξαηφηεηα, 

εληζρχεηαη ηδηαίηεξα θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ΔΚΔΣΑ ζηελ πεξηνρή καο.  

Σέηνηνπ είδνπο επηινγέο, αλ θαη πέξαζαλ ιίγν ζηα ςηιά νη 

δξάζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, είλαη θαλεξφ ην πφζν 

ζεκαληηθά ζηεξίδνπλ ηελ απαζρφιεζε, πφζν ηδηαίηεξα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο θαη βέβαηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη θαη πφζν 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απηήλ ηδηαίηεξα ηελ 

πεξίνδν κε ηηο απμεκέλεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.  

Άξα ζηξαηεγηθή καο επηινγή είλαη λα αλαζηξέςνπκε ηελ εηθφλα 

ηεο ππνβαζκηζκέλεο πνπ έρεη ε πεξηνρή καο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε πνπ ππήξρε θαη ππάξρεη απφ ηελ ελεξγεηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ΓΔΖ θαη βέβαηα ζηεξηδφκελνη ζε θαηλνηφκεο θαη πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο λα απμήζνπκε ηελ επηζθεςηκφηεηα.  

ιεο απηέο νη δξάζεηο λνκίδσ φηη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ηφζν 

ζηελ αλεξγία, φζν θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πνπ λα ζεκεηψζνπκε 
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εδψ πέξα φηη δπζηπρψο ε παηξίδα καο ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκίαο φζν θαη 

ζε επίπεδν ζέξκαλζεο θαη κεηαθνξψλ είλαη απφ ηηο πην ελεξγνβφξεο ρψξεο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη βέβαηα εδψ πξέπεη θάηη λα θάλνπκε θαη πξέπεη 

λα θάλνπκε πνιιά.  

πλεπψο ν λένο ζρεδηαζκφο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζε απηά αθξηβψο ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα δίλεη 

απαληήζεηο, κε ρεηξνπηαζηέο απαληήζεηο πνπ ζα βνεζνχλ θαη ην εηζφδεκα 

ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ζα ζηεξίδνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε.  

Παξαθαιψ, ν Κψζηαο Ηζπφγινπ είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

ΓΔΠΑΠΟΚ, ε ΓΔΠΑΠΟΚ είλαη κηα δεκνηηθή επηρείξεζε ε νπνία κειέηεζε ην 

έξγν ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρνιείνπ θαη είλαη ν πιένλ αξκφδηνο λα δψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

«Καηαζθεπή Πξόηππνπ Βηνθιηκαηηθνύ ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο 

Γεκνηηθνύ – Νεπηαγσγείνπ κε εθαξκνγή Σερλνινγηώλ Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Δλέξγεηαο ζην Ο.Σ. 15 ηεο ΕΔΠ Κνδάλεο» 

 

Κ. ΗΠΟΓΛΟΤ: Καιεκέξα θη απφ κέλα, ζα ζαο θάλσ κηα ζχληνκε πεξηήγεζε 

ζην ζρνιείν πνπ ήδε μεθίλεζε θαη θαηαζθεπάδεηαη.  

Σν έξγν φπσο γλσξίδνπκε είλαη εληαγκέλν ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, ν 

ηίηινο ηεο πξάμεο είλαη «θαηαζθεπή πξφηππνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρνιηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο δεκνηηθφ-λεπηαγσγείν κε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 15 ηεο ΕΔΠ 

Κνδάλεο» θαη εληάρζεθε κε έλαλ πξνυπνινγηζκφ 19 εθαηνκκχξηα 123 

ρηιηάδεο επξψ.  

Πεξηιακβάλεη πέληε ππνέξγα, ην θπξίσο ππνέξγν πνπ είλαη απηφ 

ηεο θαηαζθεπήο πνπ είλαη ην ππνέξγν δχν θαη έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί κε έλα 

πνζφ 5,2 εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ ηα πνζά πνπ βιέπεηε είλαη φια κε ΦΠΑ. Σα 

ππφινηπα ππνέξγα έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ λα αλαδείμνπλ ην ζρνιείν σο έξγν, 

γηαηί πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δεκνζηφηεηα θαη ηε 
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δεκηνπξγία ελφο επηδεηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Σα νπνία είλαη πξνυπνινγηζκνχ 9 ρηιηάδσλ επξψ ε κειέηε ηνπο, 

100 ρηιηάδεο επξψ πνπ αθνξνχλ ηνλ Σερληθφ χκβνπιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ θαη 45 ρηιηάδεο επξψ ην ζχζηεκα πνπ ζαο πξναλέθεξα γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη 26 ρηιηάδεο επξψ είλαη ην ππνέξγν πνπ αθνξά ηηο 

δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 15 ζηε ΕΔΠ 

Κνδάλεο φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα, ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

φηη πξφθεηηαη γηα έλα 12ζέζην δεκνηηθφ θαη 2ζέζην λεπηαγσγείν, έρεη πεξίπνπ 

4 ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά κέηξα δνκήζηκε έθηαζε θαη έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ είλαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ρψξνη ηνπ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζε ψξεο εθηφο ιεηηνπξγίαο, γηαηί θάπνηνη ρψξνη 

απνκνλψλνληαη θαη κπνξνχλ λα δνζνχλ πξνο δηάζεζε ζην θνηλφ, φπσο ε 

βηβιηνζήθε θαη θάπνηεο άιιεο εηδηθέο αίζνπζεο.  

Ωο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη ρξήζεηο 

γεσζεξκίαο, θσηνβνιηατθψλ, ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα, ηειεζέξκαλζε, 

ελεξγεηαθά ηδάκηα θαη εληζρπκέλεο κνλψζεηο.  

ηφρνο ήηαλ λα κπνξέζνπκε κε θάπνην ηξφπν λα 

ελζσκαηψζνπκε θη απηφο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο, πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα. πκπεξαζκαηηθά κε φια 

απηά θαηαθέξλνπκε λα έρνπκε έλα 45% εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο θαη νπζηαζηηθά απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα 75% κείσζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  

Σα βηνθιηκαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηά πνπ βιέπεηε ζηε 

δηαθάλεηα, βέιηηζηνο πξνζαλαηνιηζκφο, εζσηεξηθή ιεηηνπξγηθή δνκή, 

ειηαζκφο θαη ειηνπξνζηαζία, θπζηθφο θσηηζκφο, δηακπεξήο θπζηθφο 

αεξηζκφο, κνλψζεηο ηνπ θειχθνπο κε ππνδηαζηαζπνιφγεζε, ρσξνζέηεζε 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε βηνθιηκαηηθά θξηηήξηα θαη εηδηθά ζεξκνκνλσηηθά 

εμσηεξηθά παινζηάζηα θαη παινπίλαθεο.  

Γεληθφηεξα ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θηεξίνπ εληάζζεηαη 

ζηελ επηζπκία ηνπ Γήκνπ λα θάλεη έλα ζρνιείν πξφηππν ηφζν ζε φξνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο, φζν θαη ζε φξνπο πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ θηεξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαηαλαιψζεψλ ηνπ.  

Οη άμνλεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

επίηεπμε ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ, δειαδή ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, 

επηινγήο ηερληθψλ ιχζεσλ κε απνδεθηή νηθνλνκηθφηεηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ 

απηφ θαη ηεο πξνψζεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζαλ κέζν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηα πεξηνρή πνπ 

πεξηβαιινληηθά είλαη επηβαξεκέλε φπσο φινη γλσξίδνπκε, θαζψο θαη λα 

επηδείμεη ηηο ελ ιφγσ ηερλνινγίεο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζηνπο καζεηέο.  

Ωο ζηφρνο ηέζεθε ε ελεξγεηαθή θιάζε ηνπ θηεξίνπ θαηά ΚΔΝΑΚ 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ Β΄ plus θάηη πνπ επεηεχρζε, ε νηθνλνκηθφηεηα ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ, γηαηί φπσο φινη γλσξίδνπκε φηη φζν πεξηζζφηεξν 

αλεβαίλνπκε ζε ιχζεηο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο γηα λα πεηχρνπκε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηφζν μεθεχγνπκε ζε θφζηε. Καη ε επηινγή πξνο 

επίδεημε πνιιαπιψλ ιχζεσλ ΑΠΔ, δερφκελνη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη θάπνηα 

πνιππινθφηεηα ζην ζχζηεκα. 

Φπζηθά ππάξρεη ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηνπ 

νηθηζκνχ ηεο ΕΔΠ ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη κε ηειεζέξκαλζε, κε κηα ζπλνιηθή 

ηζρχ 84 kw, έρεη κειεηεζεί ζχζηεκα γεσζεξκίαο κε 52 γεσζεξκηθνχο 

ελαιιάθηεο ζε γεσηξήζεηο 100 κέηξσλ θη εδψ βιέπεηε κηα ζρεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο γεσζεξκίαο, ηνπνζέηεζε ελεξγεηαθψλ 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ κε 16 ειηαθνχο ζπιιέθηεο 41 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ παξνρή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη εγθαηάζηαζε ελφο 

δηαζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 10 kw.  

Απηά είλαη θάπνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, ην γεσζεξκηθφ ζχζηεκα 150 kw, ην 

θσηνβνιηατθφ ζηα 10 kw, ηειεζέξκαλζε 84 kw θαη ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα 

26 kw. Να κε ζαο θνπξάζσ κε ηερληθά ζηνηρεία, απηνί είλαη θαη νη βαζηθνί 

δείθηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπσο είπα θαη πξηλ ε εμνηθνλφκεζε 

ζε πξσηνγελή ελέξγεηα θηάλεη ζην 45%. 
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Καη έρεη θαη κηα ηδηαίηεξε αμία απηφ πνπ αλέθεξα θαη ζηελ αξρή 

γηα ην επηδεηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

πνπ νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ε 

νπνία ζα ηξέρεη θαη δηαδηθηπαθά πνπ ζε ιίγν θαηξφ ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζα 

αλέβεη ζην internet, αιιά ζα είλαη θαη κηα εθαξκνγή ηελ νπνία ζα κπνξεί 

θάπνηνο επηζθέπηεο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη.  

Κχξηνο ζηφρνο είλαη λα κάζεη ζηα παηδηά κε ςπραγσγηθφ ηξφπν 

πσο ιεηηνπξγνχλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη πνηα είλαη ηα νθέιε 

απηψλ. Δδψ βιέπεηε θάπνηεο εηθφλεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ε νπνία 

έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί. Να ζεκεηψζσ εδψ φηη ε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη 

θαη κηα ηξηζδηάζηαηε πεξηήγεζε εηθνληθή βέβαηα κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, εμ νπ θαη νη εηθφλεο απηέο πνπ βιέπεηε.  

ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ είρακε νξγαλψζεη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2013 θέηνο δειαδή κία εκεξίδα κε ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ζηελ νπνία εκεξίδα αλαπηχμακε ιίγν πεξηζζφηεξν ζέκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ζηα δεκφζηα θηήξηα, κε νκηιεηέο θαηά 

βάζε ηνπο κειεηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηεξίνπ. Ζ εκεξίδα δηνξγαλψζεθε 

ζηελ Κνδάλε. 

Απηά ζρεηηθά κε ην θηήξην, επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ζα ήζεια ηψξα 

λα αλέβεη ζην βήκα ν θ. Βνζθφπνπινο, ν Γήκαξρνο Φιψξηλαο θαη 

ηειεηψλνληαο ν θ. Βνζθφπνπινο ζα θάλεη ηνπνζέηεζε ν Τπνπξγφο ν θ. 

Καιαθάηεο επί φισλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη.  

 

«Σειεζέξκαλζε Φιώξηλαο» 

 

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ: Βιέπνπκε κηα θσηνγξαθία εδψ ηνπ Γήκνπ ηεο Φιψξηλαο 

θαη ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία κε ην πνηάκη, φπνπ 

θαίλεηαη ε νκνξθηά ηνπ πνηακνχ ηνπ αθνπιέβα θαη εδψ βιέπνπκε φηη 

ππάξρεη ε αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ηεο Φιψξηλαο. Απηφ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε 

κε ηνλ ηίηιν απφ θάησ πνπ γξάθνπκε «αλάγθε αλάπηπμεο». 
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Πξνρσξάκε ζην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο, ην 

νπνίν είλαη έλα έξγν πλνήο. Δδψ βιέπνπκε ζε ηξηζδηάζηαηε θσηνγξαθία πσο 

επεθηείλεηαη ηε ηειεζέξκαλζε ζηε Φιψξηλα. Ζ ηειεζέξκαλζε είλαη έλα 

ζχζηεκα κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ζεξκφηεηαο απφ 

κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ή θαη απφξξηςεο ζε 

θαηαλαισηέο, γηα νηθηαθή, βηνκεραληθή, αγξνηηθή ρξήζε. Φνξέαο κεηαθνξάο 

ζεξκφηεηαο είλαη ην ζεξκφ ή ην ππέξζεξκν λεξφ ή ν αηκφο.  

Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο ζα ζαο 

παξνπζηάζσ νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ην ΚΔΠΔ Κνδάλεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, κε αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα pm10 ηεο 

αηκφζθαηξαο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο.  

πγθεληξψζεηο εηζπλεχζηκσλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ pm10 

ζην Γήκν Φιψξηλαο ην 2013. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη γηα ηξεηο κήλεο 

πεξίπνπ ν ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ θιεηζηφο, ιφγσ ηεο 

ππξθαγηάο πνπ είρε πάξεη.  

ην Γήκν Φιψξηλαο ε ΓΔΖ ιεηηνπξγεί δχν ζηαζκνχο κέηξεζεο 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηε Φιψξηλα θαη ηε Βεχε. Σελ επνπηεία ησλ 

ζηαζκψλ απηψλ έρεη ην Κέληξν Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ε κέζε ηηκή θαη ν ξπζκφο ησλ 

ππεξβάζεσλ ηνπ νξίνπ ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηε κέζε 

εκεξήζηα ζπγθέληξσζε ζην ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ απφ 1/1/2013 κέρξη 

11/12/2013. Γηα ηηο δχν ζέζεηο κέηξεζεο έρνπκε:  

Πξψηνλ γηα ηε Φιψξηλα. Γηα ηε Φιψξηλα βιέπνπκε κε θφθθηλν 

έρνπκε 46 ππεξβάζεηο. ην ζηαζκφ ηεο Βεχεο δελ έρνπκε ηφζεο πνιιέο 

ππεξβάζεηο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ην έηνο ρσξίζηεθε ζε δχν 

πεξηφδνπο κε βάζε ηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ηε ζεξκή απφ 

ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ην επηέκβξην θαη ηελ ςπρξή πεξίνδν απφ ηνλ 

Οθηψβξην κέρξη ην Μάξηην.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηε 1999 ε κέζε 

εκεξήζηα ηηκή ζπγθεληξψζεσλ pm10 δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην φξην ησλ 50 

ml αλά θπβηθφ κέηξν, πεξηζζφηεξεο απφ 35 κέξεο ην ρξφλν, ελψ ε κέζε 

εηήζηα ηηκή ζπγθεληξψζεσλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ δελ πξέπεη λα είλαη 
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κεγαιχηεξε απφ 40 ml αλά θπβηθφ κέηξν. Απηέο ηηο ηηκέο φπσο είπα θαη ζηνλ 

ραηξεηηζκφ κνπ ε Φιψξηλα ηηο μεπεξλά θαηά πνιχ, κάιηζηα φπσο ζαο 

αλέθεξα θάπνηα ρξνληά είρακε 150 ππεξβάζεηο.  

ηα ζρήκαηα έλα θαη δχν θαίλεηαη ε εκεξήζηα δηαθχκαλζε ησλ 

pm10 γηα ηε Φιψξηλα θαη ηε Βεχε αληίζηνηρα θαη βιέπεηε εδψ γηα ηε Φιψξηλα 

ζην ζρήκα έλα εκεξήζηα δηαθχκαλζε pm10 ζην ζηαζκφ ηεο Φιψξηλαο ηε 

ζεξκή Απξίιην-επηέκβξην θαη ςπρξή πεξίνδν Οθηψβξην-Μάξηην. Ζ ςπρξή 

πεξίνδνο είλαη κε θφθθηλν, ελψ ε ζεξκή είλαη κε ην κπιε. ην ζρήκα δχν 

έρνπκε ηελ εκεξήζηα δηαθχκαλζε ζε pm10 ζην ζηαζκφ ηεο Δχεο ηε ζεξκή 

Απξίιην-επηέκβξην πάιη θαη ηελ ςπρξή πεξίνδν Οθηψβξην-Μάξηην.  

ε απηφ ην ζεκείν θ. Τπνπξγέ ζα κπνξνχζακε κε εηιηθξίλεηα λα 

πνχκε φηη ν Γήκνο Φιψξηλαο είλαη απηφο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη δσξεάλ ξεχκα θη 

φρη ε Αζήλα θαη κάιηζηα εδψ θαη έμη ρξφληα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία κνπ 

σο Ννκάξρεο φπσο ηφληζα θαη πξνγελέζηεξα δήισλα φηη ε Φιψξηλα δελ έρεη 

αλάγθε απφ ηα ςίρνπια ηνπ αληαπνδνηηθνχ πφξνπ πνπ παίξλεη, αιιά έρεη 

αλάγθε απφ ην δσξεάλ ξεχκα, δειαδή γηα ηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

ξχπσλ θαη δεχηεξνλ γηα ηελ επηβίσζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ νκάδσλ.  

Καη πξνρσξάκε γηα ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο Φιψξηλαο. Σν 

ηζηνξηθφ: Ο Γήκνο Φιψξηλαο απφ ην έηνο 2005 έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο απφ ηνλ ΑΖ 

Μειίηεο ηεο ΓΔΖ, κε θνξέα πινπνίεζεο ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Φιψξηλαο.  

Σν έξγν ζεσξείηαη πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε Φιψξηλα, δηφηη 

ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο θαη ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Φιψξηλαο επί νθηάκελν δηάζηεκα. Ζ ηειεζέξκαλζε ηεο Φιψξηλαο έρεη 

ζνβαξά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ εζληθή θαη ηνπηθή 

νηθνλνκία, κε νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα γηα ηνλ θαηαλαισηή ιφγσ ηεο θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 2008 παξαιήθζεθε νξηζηηθά ε κειέηε ηνπ 

έξγνπ, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην 

Πξφγξακκα Θεζέαο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 αθνχ νινθιεξψζεθε ε 

δηαδηθαζία έθδνζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ, ππνβιήζεθε 

ζρεηηθφ αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ηειεζέξκαλζε 
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Φιψξηλαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 70.458.305,37 επξψ ρσξίο ΦΠΑ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη ζηνλ 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο έλα ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο.  

Με ηελ ππ΄ αξηζκφλ C2012 θαη ηα ινηπά απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί θαζνξηζκνχ 

θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ε πξάμε ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 70 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ ρσξίο ΦΠΑ, εληάρζεθε κε ηελ 

ππ΄ αξηζκφλ νίθνζελ 125949 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο 

θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζε νξζή 

επαλάιεςε ζηηο 13/12/2012 σο ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηνπ ΔΠΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν 

πλνρήο κε θσδηθφ φπσο αθξηβψο ην βιέπεηε θαη κε αξηζκφ έξγνπ ηνπ ΠΓΔ 

κε θνξέα πινπνίεζεο ηε ΓΔΤΑΑΦ.  

ηνηρεία ηεο κειέηεο: Ζ πφιε ηεο Φιψξηλαο, ζεκεξηλφο 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο είλαη 23 ρηιηάδεο θάηνηθνη, ν αξηζκφο ησλ θηεξίσλ 

πξνο ζχλδεζε είλαη 2544 θηήξηα, εγθαηεζηεκέλν ζεξκηθφ θνξηίν 98,7 MW. Ζ 

ηειεζέξκαλζε ζα θαιχςεη ηα θηήξηα εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ ηεο πφιεο Φιψξηλαο, φπσο αθξηβψο ην βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 

απηφλ, δειαδή ζα θαιχςεη φιν ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο πφιεο.  

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο ηειεζέξκαλζεο: 

Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο ζπζηήκαηνο, 104 κεγαβαηψξεο, ζεξκηθή ηζρχο 

εγθαηάζηαζεο ζπκπαξαγσγήο ζηνλ ΑΖ ηεο ΓΔΖ Μειίηεο έσο 70 MW, 

ζεξκηθή ηζρχο εθεδξηθνχ ιεβεηνζηαζίνπ 55 MW, ζεξκηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο 

απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο 30 MW, δεμακελέο ζπλνιηθνχ φγθνπ 1800 θπβηθψλ 

κέηξσλ, εθαξκνδφκελε ηερλνινγία κεηαθνξάο δηαλνκήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

θιεηζηφ δηζσιήλην ζχζηεκα ππφγεησλ πξνκνλσκέλσλ αγσγψλ, κέζσ 

κεηαθνξάο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζεξκφ, ππέξζεξκν λεξφ.  

Μεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ΑΖ ζηε Φιψξηλα, 

κήθνο κεηαθνξάο 15,7 ρηιηφκεηξα κε ππφγεηνπο πξνκνλσκέλνπο αγσγνχο 

πξνζαγσγήο, επηζηξνθήο, δηακέηξνπ Φ560, ζεξκηθή ηζρχο εγθαηάζηαζεο 

ζπκπαξαγσγήο ζηνλ ΑΖ Μειίηε έσο 70 MW. Πξνβιέπνληαη δχν 

αληιηνζηάζηα γηα ηε κεηαθνξά, έλα νλνκαζηηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 1200 

θπβηθψλ κέηξσλ αλά ψξα, έλα θεληξηθφ αληιηνζηάζην γηα ηε δηαλνκή θαη έλα 
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νλνκαζηηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 1900 θπβηθψλ κέηξσλ αλά ψξα, θαζψο 

θαη βνεζεηηθά αληιηνζηάζηα δηαλνκήο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πδξαπιηθήο 

ιεηηνπξγίαο.  

Γίθηπν δηαλνκήο θαη παξνρψλ θαηαλαισηψλ θηεξίσλ ζηελ πφιε 

ηεο Φιψξηλαο, κήθνο δηθηχνπ δηαλνκήο νξχγκαηνο 52,3 ρηιηφκεηξα, κε 

ππφγεηνπο πξνκνλσκέλνπο αγσγνχο πξνζαγσγήο επηζηξνθήο δηακέηξσλ 

Φ125 κέρξη Φ630. Ζ ζχλδεζε θηεξίσλ ζην ζχζηεκα ζα είλαη έκκεζε κε 

ππφγεηνπο πξνκνλσκέλνπο αγσγνχο πξνζαγσγήο επηζηξνθήο νλνκαζηηθψλ 

δηακέηξσλ απφ 20 ml έσο θαη 100 ml θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκηθνχ 

ππνζηαζκνχ θηεξίνπ πνπ ζα θέξεη ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ πδξαπιηθνχ δηαρσξηζκνχ.  

Ωθέιεηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο αθνχ εθηηκάηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ 32 λέεο κφληκεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη πεξίπνπ 450 επνρηαθέο ζέζεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο 

ζπληεξήζεηο ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο, αθνχ ζα 

κεησζνχλ θαηά 88% νη εθπεκπφκελνη ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

ξχπνη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε ιέβεηεο πεηξειαίνπ, 

φθεινο θαηαλαισηή εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ 60% ησλ εηήζηψλ ηνπ εμφδσλ γηα 

ζέξκαλζε, σθέιεηα ζηελ εζληθή νηθνλνκία ιφγσ κείσζεο ηεο εθξνήο 

ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ αγνξά πεηξειαίνπ.  

Δδψ βιέπνπκε θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία εθηηκνχκε πξηλ απφ ηελ 

ηειεζέξκαλζε ηα νπνία ππάξρνπλ ζήκεξα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη εθηηκνχκε 

απηά ηα νπνία ζα ππάξμνπλ κεηά ηελ ηειεζέξκαλζε, ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ ζε ηφλνπο θαη βιέπνπκε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα φηη είλαη 41.197,90 

πξηλ ηελ ηειεζέξκαλζε θαη ζα είλαη 4.910,95 κεηά ηελ ηειεζέξκαλζε, ην 

δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη ηα δηάθνξα ζσκαηίδηα. 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηειεζέξκαλζεο: Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν «ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

70.458.000 πεξίπνπ επξψ ρσξίο ΦΠΑ ζα πινπνηεζνχλ επηκέξνπο 12 δηαθξηηά 

ππνέξγα, πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξάμε θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 
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απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ππεξεζίεο ζηηο αγνξέο θαη άιιεο έκκεζεο 

δαπάλεο απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξάμεο κε ηξφπν πνπ λα θαζηζηά ην έξγν νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ.  

Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, βιέπνπκε ηνλ 

πίλαθα θαη είλαη φια ηα ππνέξγα ηα νπνία ζα πξνθεξπρζνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο, είλαη 70.458.305,37 επξψ.  

Υξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ: Με ηελ ππ΄ αξηζκφλ νίθνζελ 125949 

απφθαζε έληαμεο πξάμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο 13/12/2012 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηνπ ΔΠΑ, 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο κε θσδηθφ 390.460 θαη 

αξηζκφ έξγνπ ζην ΠΓΔ, φπσο βιέπεηε ηνλ αξηζκφ θαη κε θνξέα πινπνίεζεο 

ηε ΓΔΤΑΑΦ θαζνξίζηεθε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

σο εμήο: πκκεηνρή Δπξσπατθήο Έλσζεο 49.247.385 επξψ, δειαδή 69,9%, 

ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 7.423.822 επξψ δειαδή 10,54%, ίδηα 

ζπκκεηνρή 10.787.098 επξψ ππφ κνξθή θεθαιαίνπ θαη 3 εθαηνκκχξηα επξψ 

ππφ κνξθή δαλείνπ. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελίζρπζεο είλαη φπσο 

βιέπεηε αθξηβψο ζηνλ πίλαθα, εδψ βιέπνπκε θαη ηνλ ΦΠΑ ν νπνίνο δελ είλαη 

επηιέμηκε δαπάλε θη είλαη 15.968.803,40 επξψ.  

Ζ σξηκφηεηα ηνπ έξγνπ: Έρεη νινθιεξσζεί ε δεκνπξάηεζε ηνπ 

ππνέξγνπ έλα αγσγφο κεηαθνξάο Φιψξηλαο, δίθηπν δηαλνκήο Φιψξηλαο, 

αληιηνζηάζηα, πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 52 εθαηνκκχξηα επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη 

αλακέλεηαη ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έσο 

31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013. Άκεζα ζα πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ησλ ινηπψλ 

ππνέξγσλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.  

Τπνέξγν έλα, αγσγφο κεηαθνξάο Φιψξηλαο, δίθηπν δηαλνκήο 

Φιψξηλαο, αληιηνζηάζηα: Σν ππνέξγν απνηειεί ην θαηαζθεπαζηηθφ ηκήκα ηεο 

πξάμεο πνπ ζα πινπνηεζεί θαη πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή αγσγψλ κεηαθνξάο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ΑΖ Μειίηε ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, θαηαζθεπή 

δηθηχνπ δηαλνκήο θαη παξνρψλ θαηαλαισηψλ θηεξίσλ ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο. 
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Δπίζεο θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ κεηαθνξάο απφ ηνλ ΑΖ 

Μειίηεο θαη αληιηνζηαζίνπ δηαλνκήο κεηαθνξάο ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, 

θαηαζθεπή βνεζεηηθψλ αληιηνζηαζίσλ εληφο ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο, 

θαηαζθεπή ιεβεηνζηαζίνπ εθεδξείαο, θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ δεμακελψλ 

απνζήθεπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

Δδψ βιέπνπκε κηα ελδεηθηηθή θσηνγξαθία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο ηειεζέξκαλζεο, δειαδή φπσο ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, φπσο επίζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε κηα ελδεηθηηθή θσηνγξαθία απφ ηειεζεξκάλζεηο 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε άιιεο πφιεηο, εδψ είλαη ην αληιηνζηάζην 

δηαλνκήο ηεο ηειεζέξκαλζεο, φπσο εδψ πάιη έρνπκε ελδεηθηηθή θσηνγξαθία 

ηνπ ζαιάκνπ ειέγρνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο, πσο ζα είλαη ν ζάιακνο ειέγρνπ 

ηειεζέξκαλζεο ν νπνίνο ζα θαηαζθεπαζηεί θαη απηφο ζηε Φιψξηλα.  

Άιιε κηα ελδεηθηηθή θσηνγξαθία θαηαζθεπήο ηειεζέξκαλζεο, 

πσο θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν δειαδή πσο είλαη νη ζσιήλεο νη πξνκνλσκέλνη 

πνπ ζα κεηαθέξεη ην ζεξκφ ην ππέξζεξκν λεξφ απφ ηνλ ΑΖ Μειίηεο έσο ηε 

Φιψξηλα θη απηή είλαη κηα ελδεηθηηθή θσηνγξαθία ησλ πξνκνλσκέλσλ 

ζσιήλσλ πνπ βιέπεηε εδψ.  

Ζ ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο είλαη έλα έξγν πνπ ζα ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, πνπ ζα δψζεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Φιψξηλαο ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ ηε ζέξκαλζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπο 

κε κεησκέλν θφζηνο, πνπ ζα δψζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηειεζέξκαλζεο ζην 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.  

Γήκνο Φιψξηλαο, ηνπηθή Κνηλφηεηα Μειίηεο: Ο Γήκνο Φιψξηλαο 

επίζεο έρεη πξνρσξήζεη θη έρεη νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηεο ηειεζέξκαλζεο 

ηεο ηνπηθήο Κνηλφηεηαο Μειίηεο, αιιά πεξηκέλακε έσο ηψξα θαη δελ έρνπκε 

ππνβάιιεη αθφκα ηελ ηειεζέξκαλζε Μειίηεο δειαδή ηε κειέηε ζην Τπνπξγείν 

γηα ρξεκαηνδφηεζε γηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Απηφ δηφηη έπξεπε πξψηα λα πξνρσξήζεη ηεο Φιψξηλαο δηφηη 

ζην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο Φιψξηλαο πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

αληιηνζηαζίσλ ζηνλ ΑΖ Μειίηεο, άξα ρσξίο ηελ ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο 

δελ κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί ε ηειεζέξκαλζε Μειίηεο. Δθφζνλ πιένλ 
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πξνρσξάεη ε θαηαζθεπή ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο κπνξνχκε πιένλ 

λα κηιάκε θαη γηα ηελ ηειεζέξκαλζε Μειίηεο.  

Ο Γήκνο Φιψξηλαο ηηο επφκελεο εκέξεο ζα ππνβάιιεη ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ ηε κειέηε ηεο ηειεζέξκαλζεο Μειίηεο γηα έληαμε ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηνπ ΔΠΑ ή 

ην θαηλνχξην πξφγξακκα ην νπνίν ζα ηξέμεη απφ ην λέν έηνο.  

Γήκνο Φιψξηλαο, ηνπηθή Κνηλφηεηα Μειίηεο: εκεξηλφο 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Κνηλφηεηαο είλαη 1535 θάηνηθνη, ν αξηζκφο ησλ 

θαηαζηάζεσλ πξνο ζχλδεζε είλαη 525 θηήξηα, εγθαηεζηεκέλν ζεξκηθφ θνξηίν 

11 MW, ε ηειεζέξκαλζε ζα θαιχςεη ηα θηήξηα εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Μειίηεο.  

Πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο: Ζιεθηξνινγηθά έρνπκε 3.812.000 

θαη κε θάπνηα άιια θηάλνπκε ζε ζχλνιν ζα ιέγακε 6.620.000 επξψ ζπλ ηελ 

πξνκήζεηα ζεξκηθψλ ππνζηαζκψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ άιιν 1.893.000 επξψ, 

δειαδή πάκε γχξσ ζηα 8 εθαηνκκχξηα επξψ θαη θάηη.  

Ζ κεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ΑΖ ζηε Μειίηε κήθνο 

κεηαθνξάο είλαη 2 ρηιηφκεηξα θαη 800 κέηξα, 2,8 ρηιηφκεηξα δειαδή, κε 

ππφγεηνπο πξνκνλσκέλνπο αγσγνχο πξνζαγσγήο επηζηξνθήο δηακέηξνπ din 

50 ml έσο θαη 200 ml, ρξήζε δχν αληιηνζηαζίσλ.  

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε εηδηθφηεξα φηη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Φιψξηλαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο 

απφ ηνλ ηνπηθφ πφξν αλάπηπμεο.  

Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ην 

Γεψξγην Γαθή θαη ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Φιψξηλαο ηνλ θ. Γεκήηξην Ζιηάδε.  

Καη ζε απηφ ην ζεκείν ζεσξψ ρξένο κνπ λα επραξηζηήζσ φζνπο 

ζπλέβαιαλ γηα ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ: Πξψηνλ, ηνλ 

πξψελ Τπνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ ηνλ θ. Γεψξγην νπθιηά, πνπ ήηαλ θαηαιπηηθή ε 

απφθαζή ηνπ λα εληάμεη ην έξγν απηφ ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ γηα λα κπνξεί λα πινπνηεζεί. Γεχηεξνλ ηνλ πξψελ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ΠΔΥΩΓΔ ηνλ θ. Δπάγγειν Μπαιηά, ηξίηνλ ην Γηεπζπληή ηνπ ηφηε 

Τπνπξγνχ θ. Άξε Κνηνχια, ηέηαξηνλ ηνλ πξψελ Πξντζηάκελν ΔΠΠΔΡΑΑ ηνλ 

θ. Αζηέξην Υαηδεπαξαδείζε.  
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Δδψ πξέπεη λα ηνλίζσ φηη φηαλ έθαλα ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. 

Υαηδεπαξαδείζε, δε ζπκάκαη αλ ήηαλ Μάξηηνο ή Απξίιηνο ηνπ 2011, ην πξψην 

πξάγκα πνπ είρε πεη είλαη φηη "ε Φιψξηλα δελ έρεη ρξήκαηα, άξα ζα 

απεληάμνπκε ην έξγν θαη ζα βάινπκε θάπνην άιιν έξγν ζηε ζέζε ηνπ" θαη 

κάιηζηα εθείλε ηε ζηηγκή φηαλ ηνλ ξψηεζα γηα πνην ιφγν λα απεληαρζεί, ηη 

ελλνείηε φηη δελ έρεη ρξήκαηα ε Φιψξηλα, κα κνπ ιέεη "δελ έρεηε έηνηκε ηε 

κειέηε, δελ έρεηε ηελ ίδηα ζπκκεηνρή".  

Ζ επφκελε εξψηεζή κνπ πξνο ηνλ θ. Υαηδεπαξαδείζε ήηαλ ηη 

πνζφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ίδηα ζπκκεηνρή, δηφηη αλάινγα κε ην πνζφ πνπ ζα κνπ 

δεηήζεηε ζα ζαο πσ αλ έρνπκε ρξήκαηα. Σφηε δηαπηζηψζακε φηη ν θάθεινο 

δελ είρε θχγεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ μέξακε αθφκα ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηελ 

ίδηα ζπκκεηνρή.  

Καη κάιηζηα ζα έιεγα φηη ν θ. Υαηδεπαξαδείζεο πνπ ήηαλ 

Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο ΔΠΠΔΡΑΑ ηφηε δελ ήμεξε θαλ φηη ππήξρε ν 

θάθεινο, ε κειέηε φιε, δηφηη ππήξραλ νη θάθεινη φινη ζην Τπνπξγείν θαη δελ 

ηνπο είραλ δεη.  

Φπζηθά κεηά απφ κηα πξνζεζκία πνπ είρακε θαζνξίζεη είθνζη 

εκεξψλ θαη παξαπάλσ έλα κήλα πεξίπνπ, αθνχ ειέγρζεθε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

ν θάθεινο δηνξζψζακε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είρακε έθπγε ν θάθεινο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κεηά απφ αξθεηφ δηάζηεκα καο δήηεζαλ πξφζζεηα 

ζηνηρεία θαη ζηείιακε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία.  

Δδψ πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε θαη ηελ ΑΝΚΟ ηελ Αλαπηπμηαθή 

Κνδάλεο, ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ απηνχ, φπσο θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε ΓΔΤΑ πνπ αζρνιήζεθαλ ζα έιεγα πέξα απφ ηα φξηα 

ηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο, δειαδή μελχρηεζαλ γηα λα εηνηκάζνπλ ην θάθειν 

θαη ζπγραξεηήξηα ζε φια ηα παηδηά εθεί θη έηζη θαηαθέξακε ζήκεξα λα κηιάκε 

ζηε Φιψξηλα γηα ηειεζέξκαλζε.  

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο πξψελ Γεκάξρνπο 

Φιψξηλαο, ηνλ θ. Νηθφιαν Υάζν, ηνλ Αλαζηάζην Κσζηφπνπιν, ην Γεκήηξην.., 

ην Υξήζην Αιεκπάθε, ην ηέθαλν Παπαλαζηαζίνπ, γηα φζα έθαλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.  
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Καη εηδηθά λα επραξηζηήζσ εζάο θ. Τπνπξγέ, δηφηη ρσξίο ηηο 

παξεκβάζεηο ζαο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείμαηε, δε ζα ήκαζηαλ ζήκεξα ζε 

ζέζε λα κηιάκε γηα ηειεζέξκαλζε Φιψξηλαο, φπσο ελδηαθεξζήθαηε έληνλα 

θαη γηα ηελ πξνθαηαβνιή πνπ πήξακε πέξζη ηέηνην θαηξφ θαη ζπκφζαζηε φηη κε 

ηηο παξεκβάζεηο κε ηηο εληνιέο ζαο θαηαθέξακε λα πάξνπκε 20 εθαηνκκχξηα 

επξψ πξνθαηαβνιή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηηο 31/12/2012.  

αο επραξηζηνχκε φινπο ζαο θαη επραξηζηψ φινπο ζεξκά γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ην Γήκαξρν Φιψξηλαο θαη επρφκαζηε 

πξαγκαηηθά απηφ ην κεγάιν έξγν ην νπνίν ην έρεη ηφζν αλάγθε ν ηφπνο εδψ 

λα πινπνηεζεί θαη αθφκε αλ γίλεηαη θαη εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

Παξαθαιψ ηψξα ηνλ Τπνπξγφ λα θάλεη ηνπνζέηεζε ζηηο 

παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.  

. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πνιχ γηα ηα θαιά ιφγηα φισλ 

ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ λνκίδσ φηη είλαη ιίγν ππεξβνιηθά, είλαη βεβαίσο απφ 

ηελ θαιή δηάζεζε θαη απφ ηελ εθηίκεζε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, απιψο λα 

πσ φηη εκείο σο δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θάλνπκε ην θαζήθνλ καο φινη, νπφηε 

απηφ πνπ θάλνπκε δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ απηφ πνπ νθείινπκε λα 

θάλνπκε απέλαληη ζηνπο πνιίηεο.  

Αιιά εγψ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηελ πιεπξά κνπ ηψξα 

ζηελ ηειηθή κνπ ηνπνζέηεζε πξαγκαηηθά ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ νη 

αθάκαηνη εξγάηεο πξνηνχ έξζνπκε εκείο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο επζχλεο, 

πνπ είλαη φια ηα ζηειέρε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Καη ζα ήζεια κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ λα ηνπο επραξηζηήζσ 

φινπο θαη φιεο, εθείλνπο πνπ εξγάζηεθαλ γηα πνιιά ρξφληα, γηα λα 

κπνξέζνπλ θη απηνί κε ηε ζεκαληηθή ηνπο ζπκβνιή λα βάινπλ ηε ζθξαγίδα 

ηνπο ζηελ πινπνίεζε θαη ζηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαληηθψλ έξγσλ 

θαη δξάζεσλ, πνπ ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα θαη απνδέθηεο έρνπλ ηνπο πνιίηεο 

θαη απνηέιεζκα βεβαίσο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Έλα 

ζεξκφ επραξηζηψ ινηπφλ ζε φια ηα ζηειέρε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

Καη λα δψζσ θάπνηεο απαληήζεηο ζε ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα θαη θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο αλ ζέιεηε ζα είλαη ε αθεηεξία γηα λα 
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πσ δπν ιφγηα παξαπάλσ γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνιηηηθήο, πνπ επίζεο 

έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ.  

Να πσ εμ αξρήο φηη νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο, φιν ην πιηθφ 

ζα απνηειέζεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην δηθφ κνπ ην γξαθείν 

πξνζσπηθά, φιεο νη ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα θαη ζα 

γίλνπλ θαη αθφηνπ απνρσξήζσ εγψ. 

Αιιά βεβαίσο φινη νη ζπλεξγάηεο κνπ κε επηθεθαιήο ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηνλ θ. Μακαινχγθα ζα θαζίζνπλ κέρξη ην ηέινο, 

γηα λα αθνχζνπλ φιεο ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη απιψλ πνιηηψλ, γηαηί εκείο έηζη 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ πξαγκαηηθφ δηάινγν, γηαηί δελ είλαη κνλάρα νη θνξείο 

αιιά θαη ν θάζε πνιίηεο μερσξηζηά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία.  

Να πσ ινηπφλ εμ αξρήο φηη φια ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο θαη βεβαίσο φιεο νη εηζεγήζεηο ζα κειεηεζνχλ κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξέπεη γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ καγηά γηα ηε 

ζπλδηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο φπσο είπακε γηα ηελ επφκελε κέξα.  

Να πσ εμ αξρήο φηη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα θαη 

ηε ΓΔΖ, είηε φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, είηε ηα κεγάια έξγα, είηε φζνλ αθνξά 

ην ξεχκα γεληθφηεξα, νηηδήπνηε αθνξά δεηήκαηα ελέξγεηαο ΓΔΖ δεηήκαηα 

παξεκθεξή λα μέξεηε φηη νη ηνπνζεηήζεηο θαη νη επηζεκάλζεηο ζα 

θσδηθνπνηεζνχλ θαη ζα ζηαινχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζην γξαθείν ηνπ 

ζπλαδέιθνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ηνπ θ. Μαληάηε. 

Ο νπνίνο θ. Μαληάηεο είλαη θαη ν θαζ΄ χιελ αξκφδηνο γηα ηα 

δεηήκαηα ηα ελεξγεηαθά γηαηί πξέπεη λα είκαη εγψ θαιφο αγσγφο γηα λα 

γλσξίδεη ν θαζ΄ χιελ αξκφδηνο αθξηβψο ηηο παξαηεξήζεηο ζε έλα ηφζν 

θνκβηθφ ζεκείν ζηελ θαξδηά ηεο ελέξγεηαο ηεο Διιάδνο θαη ζα έιεγα φρη 

κνλάρα, πνπ είλαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία. 

Αο πσ ζηα επφκελα πέληε-δέθα ιεπηά θάπνηα δεηήκαηα 

ζπγθεθξηκέλα πνπ ηέζεθαλ θαη ζα ηα πηάζσ ρψξηα. Σέζεθε έλα δήηεκα 

ζνβαξφ απφ ην Γήκαξρν Κνδάλεο ζε ζρέζε κε ηα πεξηθεξεηαθά, ηη θάλνπκε 

ζην δήηεκα ηεο ρσξνηαμίαο πνπ είλαη θαη ην θαηεμνρήλ θνκκάηη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κνπ, ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο Πνιενδνκίαο.  
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Πάξα πνιχ ζσζηά θαη ην επεζήκαλα θαη πξνεγνπκέλσο, 

ππάξρνπλ θνβεξά δεηήκαηα πξνψζεζεο ησλ ξπκνηνκηθψλ θαη ησλ 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ. Γε ζαο θξχβσ φηη πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν πνπ ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο κνπ έθαλε ηελ ηηκή λα κνπ αλαζέζεη ηελ επζχλε 

ηνπ Τπνπξγνχ Αλαπιεξσηή κε αληηθείκελν αξκνδηφηεηαο ηε ρσξνηαμία θαη 

ηελ Πνιενδνκία, ήηαλ έλα αληηθείκελν πνπ θάζηζα απφ πάλσ, έπεζα κε ηα 

κνχηξα ζηε δνπιεηά αο ην πσ έηζη απιά.  

πλεηδεηνπνηήζακε πξαγκαηηθά απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο 

πξνεγνπκέλσο φηη ππήξρε κία θνβεξή δπζιεηηνπξγία ζην δήηεκα ηεο 

πξνψζεζεο πνιενδνκηθψλ ΓΠ θπξίσο ζε φιε ηελ Διιάδα, θάλακε απηφ πνπ 

έπξεπε λα θάλνπκε θαζεκεξηλά, φζν κπνξνχκε λα μεθνιινχκε ηηο 

γξαθεηνθξαηίεο θαη λα δηεπθνιχλνπκε ηε δηαδηθαζία.  

Σνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν ππεξεθαλεπφκαζηε λα ιέκε φηη 

πάλσ απφ 10 ΓΠ ηα πξνσζήζακε πνπ πνιιά απφ απηά ήηαλ θνιιεκέλα 

πάλσ απφ πέληε, δέθα, αθφκα θαη δεθαπέληε ρξφληα. κσο απηφ μέξεηε 

ζηξαηεγηθά θαη πνιηηηθά δελ είλαη ε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα, ε ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα είλαη λα νξγαλψζεηο ζηξαηεγηθά έλα ηέηνην ζρέδην, λα ην 

απνηππψζεηο ζε κία λνκνζεηηθή πνιηηηθή ζνπ ξχζκηζε θη απηφ λα πάξεη απηά 

απνηειέζκαηα ζηε δηεπθφιπλζε θαη ζηελ πξαθηηθή.  

Έηζη ινηπφλ θαηαζηξψζακε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αιιαγήο 

φιεο ηεο έλλνηαο ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

μεθηλήζακε κε ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη απνθαζίζακε λα 

θάλνπκε έλα ςεθηδσηφ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ην έλα λνκνζέηεκα 

λα ζπκπιεξψλεη ην άιιν θαη φια καδί ηα λνκνζεηήκαηα έλαο αξηζκφο απφ 7 

κέρξη 10 ζην ηέινο ηεο εκέξαο. 

Πνπ ην πξνζδηνξίδνπκε πεξίπνπ ζε έλα ρξφλν απφ ηψξα ην 

ηέινο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξψηα ν Θεφο, λα κπνξέζνπκε λα 

είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη αιιάδνπκε δξακαηηθά πξνο ην θαιχηεξν ηνλ 

ρσξνηαμηθφ αλαπηπμηαθφ ράξηε ηεο ρψξαο, λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη δειαδή 

έλα ηέηνην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν λα δηεπθνιχλεη πξψηα απ΄ φια.  

Βαζηθά λα ην πσ κε απιά ιφγηα, λα πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηεο 

αεηθνξίαο, ηνπ αεηθνξηθνχ κνληέινπ, δειαδή λα εκπεξηέρεη κέζα ηα ζηνηρεία 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αλάπηπμεο ηεο 
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νηθνλνκίαο θαη βεβαίσο θπξίαξρα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά 

είλαη θαη ηα ηξία ζηνηρεία, πνπ ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηνπο 

επξσπατθνχο νξηζκνχο ζπλζέηνπλ ην κνληέιν ηεο αεηθνξίαο.  

Απηφ ην κνληέιν αλ ζέινπκε λα ην απνηππψζνπκε λα κελ είλαη 

απιψο έλαο ζπλζεκαηνινγηθφο ιφγνο θαη κία πνιηηηθή, ζπγλψκε γηα ηελ 

έθθξαζε, αεξνινγία πνπ είλαη πνιχ εχθνιν λα ην πνχκε απφ θάζε θφξνπκ, 

ζα πξέπεη λα ην απνηππψζνπκε κε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

θαη πνιηηηθή πξαθηηθή.  

Απηφ ην θάλνπκε ινηπφλ κε κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πνπ 

νξζψζακε πνπ δηακνξθψζακε πξηλ απφ 18 κήλεο θαη μεθηλήζακε ηα 

λνκνζεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαο είπα θαη ζηελ 

αξρή, λα είλαη άκεζα εθαξκφζηκα, λα έρνπλ απηά απνηειέζκαηα, λα κελ 

πεξηκέλεηο κεηά απφ ρξφληα, λα κελ ππάξρνπλ 50 ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα 

λα ηξέμεη έλα λνκνζέηεκα θαη θπξίσο λα έρεη κία άκεζε απνηειεζκαηηθή 

πξαθηηθή ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη βεβαίσο λα δεκηνπξγεί 

βάζηκα πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο.  

Ξεθηλήζακε ινηπφλ θαη πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο νινθιεξψζακε ην 

Κηεκαηνιφγην θαη ηνπο δαζηθνχο ράξηεο, βαζηθφ λνκνζέηεκα, κε βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηα ηέζζεξα ρξφληα πνπ απαηηνχληαλ γηα 

λα ηξέμνπλ νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο λα πάεη ζηα δχν θαη ηψξα πιένλ αλ 

ζέιεηε πνπ έρνπκε πάξεη θαη ηα εχζεκα θαη απφ έμσ θαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν αλ κνπ επηηξέπεηε, φηη θάλακε έλα πξαγκαηηθά λνκνζέηεκα θαηαιχηε 

πνπ λα κπνξνχλ λα ηξέμνπλ νη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

πεηχρνπκε ην ζηφρν ην 2020 λα έρνπκε Κηεκαηνιφγην. 

Ακέζσο κεηά αθνινχζεζε έλα λνκνζέηεκα ην νπνίν δελ ήηαλ 

ηφζν πνιχ αλ ζέιεηε ρξήζηκν ζε απηφ ην ζηξαηεγηθφ νδηθφ ράξηε πνπ ζαο 

πεξηέγξαςα γηα ηε ρσξνηαμία, φζν πεξηζζφηεξν γηα λα θαηαγξάςνπκε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη απαξαίηεην.  

Κάλακε ην λφκν γηα ηα απζαίξεηα, ην λφκν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην, κε 

κία απιή ινγηθή, ην φηη πσο ζα κπνξέζσ λα θαηαπνιεκήζσ έλα ηφζν κεγάιν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη εδψ θαη 40-50 ρξφληα ε ειιεληθή θνηλσλία, αλ 
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δελ έρσ εηθφλα ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ. πκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ δνκεκέλν 

ρψξν θπζηθά θαη ν απζαίξεηνο δνκεκέλνο ρψξνο.  

Ζ Διιεληθή Πνιηηεία δελ κπνξεί θαη δελ κπνξνχζε λα αζθήζεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή αλ δελ έρεη μεθάζαξα ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη κέρξη ζηηγκήο δελ ηα είρακε. Αθφκα θαη ην θνκκάηη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνχγακε ηνλ αξηζκφ ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ήηαλ 

απιψο πιεξνθνξίεο. Καηαγεγξακκέλα ζε έλα κεηξψν δελ ππάξρνπλ θαη πσο 

ζα ππήξραλ βεβαίσο αλ δελ έρεηο θηλεηξνδνηήζεη ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη κία 

απζαίξεηε θαηαζθεπή λα έξζεη επίζεκα λα ηελ θαηαγξάςεη. Κάλακε ινηπφλ 

απηφ ην λνκνζρέδην.  

Σν ηξίην κεγάιν βήκα είλαη ε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή 

κεηαξξχζκηζε, πνπ θη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λνκνζέηεκα θαη ην 

επεμεξγαδφκαζηε θαη απηφ πάλσ απφ έλα ρξφλν, φπσο θαη νη άιινη λφκνη 

ήηαλ απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο νρηψ θαη δέθα κελψλ, ρσξίο θαλθάξεο, 

ρσξίο εμαγγειίεο, κε πνιχ ζπζηεκαηηθή δνπιεηά, παίξλνληαο εηθφλα απφ φια 

ηα θφξα, θάλνληαο δηαιφγνπο κε φινπο ηνπο θνξείο, θαηαιήγνπκε ζε 

λνκνζεηήκαηα πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη φζν γίλεηαη πην πιήξε.  

Σν δήηεκα ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο κεηαξξχζκηζεο 

ιχλεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ θ. Γήκαξρε ην δήηεκα ην νπνίν αλαθέξαηε. Δθεί 

πξνζπαζνχκε λα ζπληκήζνπκε απνηειεζκαηηθά ηα εθηά-νρηψ επίπεδα πνπ 

έρνπκε ζρεδηαζκνχ ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα θαη κε πνιχ 

ζχληνκεο δηαδηθαζίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζρεδηάδεηαη κία παξέκβαζε ζε έλαλ 

ρψξν, ζε έλαλ νηθηζκφ, ζε έλα ρσξηφ, ζε κηα πφιε, λα κελ πεξλάλε 10-15 

ρξφληα γηα λα θηάλνπκε ζην απνηέιεζκα, αιιά λα κεηψλνπκε ηνπιάρηζηνλ ζην 

έλα ηξίην ή ζην έλα δεχηεξνλ πεξίπνπ ην ρξφλν απφ ην ζρεδηαζκφ ζηελ ηειηθή 

πινπνίεζε.  

Καη κία ζεηξά άιισλ παξεκβάζεσλ, παξαδείγκαηνο ράξε 

δηεπθνιχλνπκε πάξα πνιχ ηηο επελδχζεηο, ηηο κηθξέο επελδχζεηο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη κεγάισλ εηαηξεηψλ. Γηακνξθψλνπκε έλαλ 

ηέηνην νδηθφ ράξηε ζηε ρσξνηαμία θαη ζηελ πνιενδφκεζε πνπ λα κπνξέζνπκε 

επηηέινπο πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα, ρσξίο λα θάλνπκε έθπησζε νχηε 1% ζην 

δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ηξέμνπκε κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο ηελ αλάπηπμε.  
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Αθνινπζεί κία ζεηξά άιισλ λνκνζεηεκάησλ, ηα νπνία επίζεο 

επεμεξγαδφκαζηε εδψ θαη ελάκηζη ρξφλν κεζνδηθά, δεηήκαηα πνπ πνιιέο 

θνξέο θαλέλαο δελ έρεη αθνπκπήζεη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θαη ζπγλψκε 

αλ αθνχγεηαη ιηγάθη έηζη εγσηζηηθφ απηφ, αιιά δε ζαο θξχβσ φηη κνπ ην 

κεηέθεξαλ θη εκέλα φηαλ άξρηζα λα αζρνινχκαη παξαδείγκαηνο ράξε κε ην 

δήηεκα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Δπίζεο κε ην δήηεκα ηεο ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο, κε ην δήηεκα 

ηεο ζεζκνζέηεζεο -φια απηά ζπλδένληαη, γη΄ απηνχο πνπ μέξνπλ- ηεο 

ζεζκνζέηεζεο ελφο ζεκαληηθνχ αλαπηπμηαθνχ θη φρη κφλν εξγαιείνπ, φπσο 

είλαη ν ζεζκφο ηεο ηξάπεδαο γεο, φπνπ νη βαζηθέο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

κπήθαλ ζην λνκνζρέδην γηα ηα απζαίξεηα. 

Καη θηινδνμνχκε καδί κε ηα δεηήκαηα ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ 

είλαη δεηήκαηα πνπ κέλνπλ βαιησκέλα εδψ θαη 30 ρξφληα λα αιιάμνπκε φιν 

απηφ ην ράξηε θαη ζε ζπλδπαζκφ φπσο ζσζηά αλαθέξαηε κε ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξνηαμηθψλ, πνπ είλαη επίζεο ε βάζε γηα κία 

δηαθνξεηηθή πην γξήγνξε θηινπεξηβαιινληηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ζηηο 

πεξηθέξεηεο, αλάινγα κε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη θάζε 

πεξηθέξεηα, ην νπνίν επίζεο πξνρσξνχκε ζε γξήγνξνπο ξπζκνχο.  

Πξνζδνθνχκε κέζα ζε απηφ ην πιαίζην πνπ ζαο πεξηέγξαςα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα επηθέξνπκε πξαγκαηηθά κηα θνζκνγνλία ζην 

θνκκάηη ηεο ρσξνηαμίαο. Ο πνιχο θφζκνο φηαλ αθνχεη ρσξνηαμία θαη ζαο ην 

ιέσ θη εγψ πνπ είκαη ζε έλα φπσο ιέγαλε πνιχ ηερληθφ Τπνπξγείν πνπ εγψ 

έρσ εληειψο δηαθνξεηηθή άπνςε, λνηψζσ φηη ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο 

Πεξηβάιινληνο, ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη 

Πεξηβάιινληνο είλαη έλα θαζαξά παξαγσγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ Τπνπξγείν.  

Σν Τπνπξγείν απηφ ινηπφλ έρεη ηε δπλαηφηεηα, ε ρσξνηαμία είλαη 

έλαο ζεκαληηθφο ππιψλαο αλάπηπμεο θαηά ηελ άπνςή κνπ θαη κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία πνπ έρσ ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο θαη ζαο κηιάσ θαη σο Ννκηθφο, 

έηζη;  

Δγψ δελ είκαη νχηε Πνιηηηθφο Μεραληθφο νχηε Σνπνγξάθνο, 

φκσο θαηάιαβα κέζα θαη απφ ηελ πνιηηηθή κνπ εκπεηξία πνπ είρα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φηη απηφ είλαη κηα κεγάιε επθαηξία γηα ηνλ ηφπν καο, λα αλαηξέςνπκε 

αλ ζέιεηε παξαδνρέο πνπ έθξπβαλ πνιιέο αγθπιψζεηο κέζα θαη δελ 
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επέηξεπαλ ζε θηιφδνμνπο Γεκάξρνπο, δεκηνπξγηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ 

θνξέσλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αλ ζέιεηε ζηειέρε κέζα ζηα 

Τπνπξγεία πνπ έρνπλ εμαηξεηηθφ έκςπρν δπλακηθφ ζε φινλ ηνλ ηνκέα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα ηξέμνπλ θαη λα απειεπζεξψζνπλ απηφ ην δεκηνπξγηθφ 

πλεχκα, γηαηί ζπλαληνχζαλ λνκνζεζίεο πνπ ε κία αληηθξνπφηαλ κε ηελ άιιε, 

αγθπιψζεηο, δχζθνιε εθαξκνγή θαη ηα ινηπά.  

Άξα απηφ ην θνκκάηη θαη ζπγλψκε πνπ κίιεζα ιίγν παξαπάλσ 

αιιά ην ζεσξψ πνιχ θνκβηθφ, ην πψο ε ρσξνηαμία κε έλα λέν ζθεπηηθφ θαη κε 

έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί αληί λα απνηειέζεη αβειηεξία λα απνηειέζεη 

αθεηεξία κηαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο θαη λα κπνξέζνπκε πιένλ λα 

κνξθψζνπκε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ πνπ θαη ην πεξηβάιινλ καο λα 

πξνζηαηεχνπκε απνηειεζκαηηθά αιιά θαη πγηείο αλαπηπμηαθέο ηδέεο θαη 

δξάζεηο λα κπνξνχλ λα ελζαξξχλνληαη ζηελ πξάμε.  

Γηαηί αλ ζέινπκε λα είκαζηε εηιηθξηλείο θη αλ πάκε ην κπαιφ καο 

πίζσ ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη νχηε γηα ηε κία 

δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ππήξρε, νχηε γηα ηελ άιιε θαη ην βιέπνπκε κε 

απηά απνηειέζκαηα.  

Γηαηί αλ θάλνπκε απζηεξή θξηηηθή ζηελ πξάμε ην ηη έγηλε 35 

ρξφληα θαη γπξίζνπκε πίζσ ην θεθάιη καο, ζα δνχκε ην ηη έρνπκε αθήζεη πίζσ 

θαη ζα δψζνπκε ζηα παηδηά καο θαη ζα δνχκε φηη νχηε ην πεξηβάιινλ 

πξνζηαηεχζακε φπσο έπξεπε, αιιά νχηε θαη ελζαξξχλακε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

έπξεπε νπνηεζδήπνηε αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο. 

Άξα θάηη έπξεπε λα αιιάμνπκε θη απηφ ην αιιάδνπκε, φρη βίαηα, 

νχηε αλ ζέιεηε αθαξηαία θαη κε εγσθεληξηθφ ηξφπν. Σν αιιάδνπκε βαζκηαία, κε 

έλα ςεθηδσηφ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζαο εμήγεζα πξνεγνπκέλσο 

θαη κέζα απφ ζπλερή, ζπλερή δηάινγν κε νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη. 

Δκείο έρνπκε κία ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

δηαιφγνπ, ν δηάινγνο πξέπεη λα γίλεηαη παληνχ θαη απφ φινπο, θαλέλαο δελ 

κπνξεί είηε Τπνπξγφο είλαη, είηε έλα ζηέιερνο ην νπνίν είλαη ηξηάληα ρξφληα 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ή Γηεπζπληήο ζε έλα γξαθείν ζε έλα Τπνπξγείν, θαλέλαο 

δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη απηφο είλαη ν γθνπξνχ ηεο γλψζεο θη είλαη ν 

κνλαδηθφο θαη πξνλνκηαθφο αλ ζέιεηε παίθηεο ζην λα ηξέμεη κία δξάζε. ινη 
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κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, ν πην απιφο πνιίηεο κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ εκπεηξία.  

κσο έρνπκε θη έλαλ άιιν φξν, ν δηάινγνο πνηέ δελ κπνξεί λα 

είλαη ζην δηελεθέο, δελ κπνξεί λα ζπδεηάκε αελάσο γηα ράξε ηνπ δηαιφγνπ, 

ππάξρεη αξρή θαη ηέινο θη απηφ θάλακε θαη ζηα λνκνζεηήκαηα. Σε ρσξνηαμηθή 

πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε ηε ζπδεηάκε 15 κήλεο αθξηβψο, μεθίλεζε απφ 50 

άηνκα, απφ επηηξνπέο θαη ινηπά, θάλακε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, ζα ρξεηαζηεί 

ιίγν αθφκα γηαηί πξαγκαηηθά είλαη κία κεγάιε ηνκή ζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο καο, ζα θηάζνπκε φκσο ζε απνηέιεζκα θαη πξέπεη λα θηάζνπκε 

ζε απνηέιεζκα θαη κέρξη ζηηγκήο ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά. 

Γχν αθφκα ζέκαηα θαη ζα ζαο πάξσ πνιχ πην ιίγν ρξφλν, γηα ηε 

ιαζξνυινηνκία, πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ην δήηεκα ηεο αηζαινκίριεο ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ πνπ ηέζεθε πξνεγνπκέλσο θαη ην αληηκεησπίδεη επίζεο ην 

δήηεκα απηφ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο, αιιά ην θνκκάηη ηεο ιαζξνυινηνκίαο είλαη 

θνκκάηη ην νπνίν αθνξά εκέλα σο Τπνπξγφ ππεχζπλν γηα ηα δάζε. 

Καη ραηξφκαζηε εάλ ζέιεηε λνηψζνπκε κία ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε 

πνπ κε ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία ζα έρνπκε θαζαξή εηθφλα ζε ηξεηο κήλεο ην 

Μάξηην, αιιά πνπ κε ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία ην ζρέδην ην νπνίν εθπνλήζακε 

θαη ζέζακε ζε ιεηηνπξγία πξηλ απφ 8 κήλεο, γηαηί απηφ ην θαηλφκελν θη απηφ ην 

πξφβιεκα ζειήζακε λα ην αληηκεησπίζνπκε κε ην ίδην ζθεπηηθφ, κε πνιιή 

δνπιεηά, κε κεζνδηθή αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε δηάινγν κε ηνπο θνξείο 

θαη βγάιακε έλα λνκνζέηεκα. 

Λνηπφλ, απζηεξνπνηήζακε πάξα πνιχ ηηο πνηλέο, θάλακε πνιχ 

πην εχθνιε ηε δηαδηθαζία θαηάζρεζεο, δηεπθνιχλακε θαη ζα δηεπθνιχλνπκε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ηα θαηαζρεκέλα μχια 

κνηξάδνληαη ζηηο εππαζείο νηθνγέλεηεο ζηνπο ηφπνπο θαη πηζαλψο νη Γήκαξρνη 

θη εθεί πξνζαλαηνιηδφκαζηε λα έρνπλ έλαλ πνιχ πην άκεζν ξφιν ζην θνκκάηη 

ηεο δηαλνκήο ηεο μπιείαο άκεζα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά 

αλάγθε. 

Καη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη λνκίδσ ην θνκκάηη ηεο 

ιαζξνυινηφκεζεο πνπ είλαη γηα καο, αληηιακβαλφκελνη βεβαίσο ηηο αλάγθεο 

ηεο θάζε πεξηνρήο θαη θαηαιαβαίλνπκε θαη ηε ζπγθπξία ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 
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νηθνλνκηθή, αιιά δελ παχεη λα είλαη έλα πεξηβαιινληηθφ νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ έγθιεκα ην νπνίν ζα θαηαπνιεκνχκε.  

Κιείλνληαο, λα θάλσ κία αλαθνξά ζηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα 

ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ είλαη επίζεο έλα έξγν ην νπνίν ην ηξέρακε εδψ θαη 

15-18 κήλεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή γηαηί, λα κελ πσ γηαηί δε κνπ ηαηξηάδεη, 

ήκαζηαλ απειπηζηηθά πίζσ θαη λνκίδσ φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπκε θάλεη 

έρνπλ ηειεηψζεη έρνπλ νινθιεξσζεί θη ελψ δελ είρακε θάλεη θαλέλα απφ ηα 14 

ηψξα έρνπκε θηάζεη ζηα 8 ζηα 10 θαη πηζαλψο θαη ζηα 12 ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη κε ελδηαθέξεη βεβαίσο θη εδψ ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη ην πδαηηθφ 

δπλακηθφ πνιχ ηζρπξφ καο ελδηαθέξεη πάξα πνιχ θαη ζα ην δνχκε.  

Να θιείζσ ιέγνληαο δχν ζηνηρεία έηζη πην πνιχ ελεκεξσηηθνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα, πξψηνλ φηη ηε βιέπνπκε ηελ επέθηαζε 

ηειεζέξκαλζεο ζηελ Πηνιεκαΐδα θαη ζα ην πξνρσξήζνπκε θαη ζα ην θάλνπκε 

θαη κάιηζηα πνιχ γξήγνξα ζα πάκε θαη ζηελ πξνέγθξηζε ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επέθηαζε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε ε επέθηαζε λα γίλεη 

ζηηο επφκελεο κέξεο, λα κελ πσ ρξφλν αιιά πάξα πνιχ άκεζα λα μέξεηε ζε 

ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απηφ.  

Να πσ επίζεο γηαηί ζήκεξα ην βγάιακε θαη ζηε Γηαχγεηα θαη ζαο 

είπα είλαη πνιηηηθή καο πξψηα λα δνπιεχνπκε θαη κεηά λα παξνπζηάδνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο, παξά λα εμαγγέιινπκε πνιχ εχθνια, ηψξα 

κπνξψ λα πσ ινηπφλ φηη έρνπκε αλνίμεη θαη ηελ πξφζθιεζε γηαηί βγήθε ζηε 

Γηαχγεηα θαη ηελ ππέγξαςα ηελ Παξαζθεπή, κία πξφζθιεζε ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο θαη ζσξάθηζεο ζρνιηθψλ θηεξίσλ, εηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. 

Καη θπζηθά ε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εληάζζεηαη ζε 

απηέο ηηο πεξηνρέο εηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πνιχ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, έλα πξφγξακκα 7 εθαηνκκπξίσλ επξψ, άξα ππάξρεη έλα 

πεξηζψξην απφ ζήκεξα νπζηαζηηθά πνπ βγήθε ζηε Γηαχγεηα ε απφθαζε θαη 

ηελ ππέγξαςα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

Καη λα θιείζσ κε έλα ζθεπηηθφ πνπ έρσ ζε ζρέζε θαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε εηδηθά ζε απηή ηελ πεξηνρή κε ηε κεγάιε 

επηβάξπλζε, κε ηελ θπξηαξρία θαη ηελ επηθπξηαξρία ηεο ΓΔΖ κε θάζε αλ ζέιεηε 

αληίθηππν, φπσο ζέιεηε πάξηε ην, γηα κέλα είλαη ζεκαληηθφ θαη κέζα απφ απηή 

ηε ζπγθπξία λα ηα δνχκε ηα πξάγκαηα αιιηψο.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 92 

Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθφ, αιιά δελ είλαη ζεκαληηθφ 

κνλάρα γηα έλα ιφγν πνπ θπζηθά είλαη θπξίαξρνο ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ καο, πνπ 

είλαη ην θπξίαξρν δεηνχκελν.  

Ννκίδσ φηη είλαη επθαηξία κέζα απφ ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

θπξίαξρνπ ζηφρνπ λα πάκε θαη ζε κία άιιε δηάζηαζε πνπ έρεη ζχγρξνλα 

αλαπηπμηαθά δεδνκέλα, λνηψζσ δειαδή κε ιίγα ιφγηα φηη ζα κπνξνχζακε λα 

ζθεθηνχκε φηη απνθαζηζηνχκε ην πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια αμηνπνηνχκε 

απηφ πνπ θάλακε σο απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα αλαπηπμηαθέο 

δξάζεηο. 

Παξαδείγκαηνο ράξε απνθαζηζηνχκε ηα νξπρεία; Γηαηί λα κελ ηα 

ζθεθηνχκε ζαλ έλαλ ηξφπν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ γηα λα ηα δνπλ ζε 

επίπεδν βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ, αο ην πσ έηζη, κηαο δξάζεο. 

Απνθαζηζηνχκε κία κεγάιε πεξηνρή ηα ΜΑΒΔ ή νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε, 

γηαηί λα κελ είλαη πνπ απηφ απνηέιεζε κε θάπνηνλ ηξφπν έλα έκβιεκα γηα ηελ 

πεξηνρή, εθφζνλ θπζηθά δελ ην ζπδεηψ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ηεξεζνχλ φιεο νη 

κεηξήζεηο ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηα ινηπά. 

Να θάλνπκε κε ιίγα ιφγηα θαη θιείλσ κε απηφ, απηφ πνπ 

ζεσξεηηθά πνιιέο θνξέο ιέκε θαη ζηελ πνιηηηθή, λα ην θάλνπκε πξάμε, λα 

θάλνπκε δειαδή ηελ θξίζε επθαηξία, λα θάλνπκε έλα αξλεηηθφ γεγνλφο ή κία 

αξλεηηθή αλ ζέιεηε δξάζε ή θάηη ην νπνίν ζπλέβαηλε θαη καο θαηαδπλάζηεπε 

λα ην ζεξαπεχζνπκε λα ην πγηάλνπκε θαη παξάιιεια φκσο λα ην θάλνπκε 

φπιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, γηα λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

λένπο πφξνπο, λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

Δίλαη κία επθαηξία γηα φινπο καο θαη θιείλσ κε απηφ λα 

ζθεθηνχκε ηα πξάγκαηα αιιηψο, λα δνχκε φηη κέζα απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα νπιηζηνχκε κε ζάξξνο, λα βξνχκε δεκηνπξγηθέο 

ηδέεο θαη λα βνεζήζνπκε ηελ πεξηνρή καο λα αλαπηπρζεί θαη λνκίδσ φηη έηζη 

ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη ηνλ κνλαδηθφ αλεθηίκεην πινχην θαη 

πφξν πνπ έρνπκε εθηφο απφ ηνλ θπζηθφ καο πινχην, πνπ είλαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη νη λένη καο.  
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Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία. Οη ζπλεξγάηεο κνπ 

θπζηθά ζα ζπλερίζνπλ θαη ζα θαζίζνπλ κέρξη ηέινπο θαη κε ζπγρσξείηε αιιά 

ζε ιίγν πεηάσ.  

 

ηο ζημείο ασηό γίνεηαι απονομή ενός  

αναμνηζηικού δώροσ ζηον Υποσργό ηον κ. ηαύρο Καλαθάηη  

 

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ: Δγψ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη΄ αξρήλ πνπ 

επηιέμαηε απηήλ ηελ ηφζν ζνβαξή εθδήισζε πνπ αθνξά θχξηα ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία λα γίλεη ζηε Φιψξηλα ζηελ πφιε καο θαη κέζα απφ απηφ ην 

ιεχθσκα πνπ ζα ζαο ραξίζνπκε γηα λα θνζκεί ηε βηβιηνζήθε ζαο αιιά θαη λα 

μεθνπξάδεηε ηηο ειεχζεξεο ψξεο ζαο, ζα δείηε γηαηί αγαπνχκε ηε Φιψξηλα θαη 

ζα ζαπκάζεηε ηα ηνπία θαη ηηο νκνξθηέο ηεο θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο.  

. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Δπραξηζηψ, λα είζηε θαιά.  

Η. ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ: Να είζηε θαιά θη εζείο. Καη κία κηθξή γεχζε απφ ηα 

εμαηξεηηθά θξαζηά ηεο Φιψξηλαο ηα νπνία ηα ραξίδνπκε γηα λα μαλάξζεηε 

κφλνλ θαη κφλνλ γηα λα ηα γεπηείηε. Να είζηε θαιά θαη πάιη.  

. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θαη λα 

πσ θαη θάηη αλεπηζήκσο, φηη ρξσζηάκε φινη νη Έιιελεο, φιε ε Διιάδα πάξα 

πνιιά ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία.. επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δκείο ζα ζπλερίζνπκε κε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο 

ηεο θαο Νίθα, ηεο θαο Γξαθάηνπ θαη ηνπ θ. Μαπξίδε γηα λα θάλνπκε κεηά ην 

δηάιεηκκα ην κεζεκεξηαλφ.  

  Αο έξζεη παξαθαιψ ζην βήκα ε θα Νίθα απφ ηελ Δηδηθή 

Γξακκαηεία Τδάησλ, γηα ηελ παξέκβαζή ηεο. Καη ζα ήζεια φζν ην δπλαηφλ νη 

ηξεηο ηειεπηαίνη νκηιεηέο, επεηδή έρνπκε μεθχγεη αξθεηά απφ ην ρξφλν θη 

επεηδή είλαη εκεξίδα θη φρη δηεκεξίδα, λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ 

πεξηιεπηηθά ηηο εηζεγήζεηο ηνπο.  
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«ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ ηνπ  

Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – ρέδην  

Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο Λεθαλώλ Απνξξνήο  

Πνηακώλ ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» 

 

Κ. ΝΗΚΑ: Καιεζπέξα ζαο θαη απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ. Αξρηθά λα 

ζαο κεηαθέξσ ηνπο ζεξκνχο ραηξεηηζκνχο ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Τδάησλ 

ηνπ θ. Σξηάληε, ν νπνίνο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα παξεπξεζεί ζηε 

ζεκεξηλή ζπλάληεζε εξγαζίαο αιιά ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ απηφ 

δελ θαηέζηε δπλαηφ.  

Θα ζαο παξνπζηάζσ ηα δχν έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ θη απηφ 

έγηλε κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο γη΄ απηά ηα δχν έξγα.  

Σν πξψην αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ 

πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην δεχηεξν αθνξά ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο πάιη γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

ην πδαηηθφ δηακέξηζκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππάγνληαη δχν 

ιεθάλεο απνξξνήο, ε ιεθάλε απνξξνήο ησλ Πξεζπψλ θαη ε ιεθάλε 

απνξξνήο ηνπ Αιηάθκνλα θαη απηέο βξίζθνληαη ζην 65% πεξίπνπ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλεηαη θη έλα εηδηθφ ζρέδην 

δηαρείξηζεο γηα ηε ιεθάλε ησλ Πξεζπψλ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ 

έρνπλ νη δχν ιίκλεο γηα καο.  

Σν έξγν μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, νινθιεξψζεθε κφιηο ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2013 αθνινπζψληαο ζρεδφλ 1,5 ρξφλν φπνπ ήηαλ ζε 

θαζεζηψο δηαβνχιεπζεο απφ φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. ήκεξα φπσο 

βιέπεηε έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ζεσξεζεί απφ ηνλ 
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Δηδηθφ Γξακκαηέα Τδάησλ θαη λα πξνσζεζεί ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ 

γηα έγθξηζή ηεο.  

Σν ζχλνιν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ βξίζθεηαη 

δηαζέζηκν ζε κία ζρεηηθή ηζηνζειίδα πνπ δηαηεξεί ην Τπνπξγείν θαη ε Δηδηθή 

Γξακκαηεία Τδάησλ ζηελ ειεθηξνληθή wfd.opengov.gr.  

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο νπζηαζηηθά θαζνξίδεη φιεο ηηο δξάζεηο θαη 

ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο 2060, 

γλσζηήο σο νδεγία γηα ηα λεξά. Καηαγξάθεηαη αξρηθά ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη ηα 

πξνγξάκκαηα κέηξσλ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο απαηηεί ε νδεγία. 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, 

φπσο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζην παξφλ δηάγξακκα ξνήο, ηδηαίηεξε 

θαηλνηνκία απνηεινχζε ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο. Γηα ην πδαηηθφ 

δηακέξηζκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ε δηαβνχιεπζε πινπνηήζεθε ηφζν κέζσ ηεο 

ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο φπσο αλέθεξα, φζν θαη κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο 

ζεκαηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηεχζπλζε Τδάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

πλνιηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έγηλαλ πέληε 

ηέηνηεο εκεξίδεο ελεκεξσηηθέο θαη ζεκαηηθέο θαη ην ζχλνιν φισλ απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ επεμεξγάζηεθαλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο θαη έρεη θαηαξηηζηεί ε έθζεζε 

δηαβνχιεπζεο.  

πλνπηηθά ζα ζαο αλαθέξσ φηη ην πξφγξακκα κέηξσλ ηνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηα βαζηθά θαη ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα. Σα βαζηθά κέηξα δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Σα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα είλαη πην ζηνρεπκέλα κέηξα, πνπ 

έξρνληαη γη΄ απηά ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρεη εληνπηζηεί φηη δελ 

αθνινπζνχλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο νδεγίαο, λα επηβάιινπλ πην 
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ζπγθεθξηκέλα κέηξα, δξάζεηο θαη έξγα, γηα λα θηάζνπκε ζηελ θαιή 

πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε.  

Σν πξφγξακκα κέηξσλ αθνινπζεί θη έλα ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ, 

έρνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ, πνπ απηά ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ην 2015 θαη είλαη κέηξα ηα νπνία εθαξκφδνληαη θαη 

ζηα ηξία επίπεδα Γηνίθεζεο, δειαδή απφ ηα Τπνπξγεία ζην επίπεδν ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

πλήζσο απηά είλαη κέηξα έξγα ή δξάζεηο ηα νπνία 

πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

είλαη κέηξα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν, φπσο ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ ή θάπνην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, αιιά κία ζεηξά 

κέηξσλ απηψλ απαηηεί θαη ηελ αλαδήηεζε λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ.  

Καη είλαη απηά ηα έξγα γηα ηα νπνία νη ηνπηθνί θνξείο θαη 

ηδηαίηεξα νη Πεξηθέξεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα ηα εληάμνπλ 

κέζα ελδερνκέλσο ζηα ΠΔΠ ή αθφκα θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε. Καη ελδεηθηηθά αλαθέξσ έλα απφ απηά, 

φπσο νη έιεγρνη ησλ δηαξξνψλ απφ ηα δίρηπα χδξεπζεο ησλ κεγάισλ 

πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα κεζνπξφζεζκα έξγα, είλαη απηά ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη κεηά ην 2015 θαη είλαη απηά γηα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα 2014-2020. Πάιη ηα έξγα απηά εληάζζνληαη θαη 

ζηα ηξία επίπεδα Γηνίθεζεο. 

Καη ηέινο έρνπκε ηα καθξνπξφζεζκα, ηα νπνία είλαη κέηξα πνπ 

ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηεο νδεγίαο, 

δειαδή απφ ην 2021 κέρξη ην 2027, σζηφζν φινη νη θνξείο θαη ηδηαίηεξα ε 

Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ θαη ε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ άκεζα έλα ρξνλνδηάγξακκα δξάζεσλ 

σξίκαλζεο απηψλ ησλ έξγσλ θαη απηέο νη δξάζεηο σξίκαλζεο απνηεινχλ θαη 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηηο λέεο επθαηξίεο γηα ρξεκαηνδνηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο, λα εληαρζνχλ δειαδή ζε έλα πξφγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζηεί 

γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Ζ κεγάιε πξφθιεζε ζήκεξα φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ ζηα ηξία επίπεδα Γηνίθεζεο, Κεληξηθή Γηνίθεζε, 

Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. πσο αλέθεξα ζε επηηειηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν 

Τπνπξγείσλ, αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ είλαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ, 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αξκφδηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην επίπεδν ηεο Απνθεληξσκέλεο ηεο Αηξεηήο 

Πεξηθέξεηαο θαη ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ είλαη ε Γηεχζπλζε Τδάησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

Σν ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο έρεη ρξνληθφ νξίδνληα εθαξκνγήο κέρξη ην 2015, ήδε ζα πξέπεη 

λα μεθηλήζνπκε αθφκα θαη ζήκεξα πνπ θάλνπκε απηή ηε ζπδήηεζε ηηο δξάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, γηαηί ε 

νδεγία ην 2015 πξνβιέπεη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θχθινπ θαη ηελ 

έλαξμε ηνπ επφκελνπ. 

πσο αλέθεξα ην δεχηεξν κεγάιν έξγν, ην νπνίν έρεη εληαρζεί 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε απφ ηελ 

Δηδηθή Γξακκαηεία κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, είλαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο ησλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ είλαη λα θαιχςεη απαηηήζεηο 

εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2007/60 γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο. Καη γη΄ απηφ ην έξγν γεσγξαθηθή κνλάδα 

αλαθνξάο είλαη ε πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ, ην γλσζηφ καο 

πδαηηθφ δηακέξηζκα, αξκφδηεο Αξρέο εδψ πέξα απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τδάησλ θαη ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ είλαη θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη νη Γηεπζχλζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ 

ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ραξηψλ πιεκκχξαο γηα ηξεηο πεξηφδνπο 

επαλαθνξάο, ρακειήο κέζεο θαη πςειήο πηζαλφηεηαο εθδήισζε ελφο 
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πιεκκπξηθνχ ζπκβάληνο θαη θαηάξηηζε αληίζηνηρα ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ πιεκκχξαο.  

Μέρξη ζήκεξα έρεη νινθιεξσζεί γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ε 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλνπ πιεκκχξαο, αμηνινγψληαο φιεο ηηο 

ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο ησλ πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ θαη έρνπλ θαζνξηζηεί νη 

ιεγφκελεο δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο. Γη΄ απηέο ηηο δψλεο 

ζα θαηαξηηζηνχλ νη ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη ηα 

αληίζηνηρα ζρέδηα δηαρείξηζεο.  

Γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ήδε έρνπλ 

μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο αλνηρηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 3316 γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, αλακέλεηαη 

ην 2014 λα έρνπκε ηνπο ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη 

εληφο ηνπ 2015 λα έρεη νινθιεξσζεί θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο.  

Καη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη φισλ 

ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Τπνπξγείν 

θαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα εηδηθή ηζηνζειίδα ζηε 

δηεχζπλζε flats.opengov.gr γηα ηελ αλάξηεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζρνιίσλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

πγθεθξηκέλα βιέπεηε ζην ράξηε απεηθνλίδνληαη νη δψλεο 

δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, βιέπνπκε εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Φιψξηλαο, ζηελ θιεηζηή ιεθάλε ηεο Πηνιεκαΐδαο, γη΄ απηέο ηηο ξνδ 

ινηπφλ πεξηνρέο ζα θαηαξηηζηνχλ νη ράξηεο θαη αληίζηνηρα ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο. 

Λίγα ιφγηα γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο είλαη 

φηη ζα θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, 

απφ ηελ πξφιεςε ηελ πξνζηαζία ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ απνθαηάζηαζε, πνιχ 

ζεκαληηθφ εδψ φπσο αλέθεξε θαη ν θ. Μακαινχγθαο είλαη λα θαηαθέξνπκε λα 

εληάμνπκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ην πξφγξακκα κέηξσλ 

πνπ ζα δψζνπλ απηά ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο, ψζηε ηειηθά 
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λα θαιχςνπκε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο θαη λα έρνπκε θαη κία 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ. 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θαη θαιψ ηελ θα Γξαθάηνπ απφ ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Γξάζεσλ Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο λα πάξεη ην ιφγν.  

 

«Έξγα Δλέξγεηαο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ – Ζ Δλέξγεηα  

ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020» 

 

Α. ΓΡΑΚΑΣΟΤ: Καιεζπέξα ζε φινπο, ε ψξα είλαη πεξαζκέλε νπφηε ζα 

πξνζπαζήζσ λα είκαη φζν πην ζχληνκε γίλεηαη, ζα επηθεληξσζψ θπξίσο ζηα 

έξγα ελέξγεηαο γηα ην ΔΠΑ θαη ζα ζαο πσ θαη ιίγα ιφγηα γηα ην πψο έρεη 

ζθεθηεί ην Τπνπξγείν ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. 

Καηά ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ε ελέξγεηα 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ δχν πξνγξάκκαηα, απφ ην πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 

απφ ην πξφγξακκα ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, απηφ φκσο πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

λα πσ είλαη φηη θαη ζηα δχν πξνγξάκκαηα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη νη 

ΑΠΔ ήηαλ πξνηεξαηφηεηα. 

Θα αλαθεξζψ ζχληνκα ζε δχν πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη 

γλσζηά ζε φινπο, ην Δμνηθνλφκεζε Καη΄ Οίθνλ θαη ην Δμνηθνλνκψ γηα ηνπο 

ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ. Αξρηθά γηα ην Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη΄ Οίθνλ ζα 

ήζεια λα πσ γηαηί έγηλε, ν πξψηνο ιφγνο είλαη φηη κε βάζε ζηνηρεία πνπ 

ηεξνχληαη ζην Τπνπξγείν είδακε φηη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ θαη ν νηθηαθφο 

ηνκέαο είλαη νη πην ελεξγνβφξνη ηνκείο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχκε πξνσζψληαο δξάζεηο γη΄ απηνχο ηνπο ηνκείο ψζηε λα κεησζεί 

ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

Έλα δεχηεξν γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηηο επηζεσξήζεηο 

πνπ έγηλαλ ζηα θηήξηα απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ είλαη φηη ηα 

θηήξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ ην 2010 είλαη πάξα πνιχ 

ελεξγνβφξα, δειαδή ελψ ππάξρνπλ ελλέα θαηεγνξίεο φπσο θαίλεηαη ζηα 
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δηαγξάκκαηα θηεξίσλ, ηα πεξηζζφηεξα θηήξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξηλ 

απφ ην 1980 αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία θαη ηελ πξνηειεπηαία θαηεγνξία, αιιά 

αθφκα θαη ηα θηήξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ ην 2010 θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ είλαη θη απηά πνιχ ελεξγνβφξα. 

Σν ηξίην θαη ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο πνπ επέηξεςε απηή ηε 

δξάζε είλαη φηη ην 2009 ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο πηνζεηήζεθε έλαο 

θαλνληζκφο, ν νπνίνο καο επέηξεςε γηα πξψηε θνξά λα ρξεκαηνδνηήζνπκε 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ θαηνηθίεο.  

Σψξα ηη είλαη ην Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη΄ Οίθνλ; Αθνξά 

παξεκβάζεηο ζε θαηνηθίεο, έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 540 

εθαηνκκχξηα, ρσξίδεηαη βέβαηα ζε δχν θνκκάηηα φπνπ ην έλα είλαη ε 

επηδφηεζε, δειαδή φηαλ θάπνηνο θάλεη κία αίηεζε κπνξεί λα επηδνηεζεί απφ 

15% έσο 70% γηα ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 

θάλεη, αλάινγα κε ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπ θαηεγνξία.  

Καη δεχηεξνλ λα πάξεη άηνθν δάλεην ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη απφ 

ην Σακείν Αλαηξνθνδνηνχκελσλ Κεθαιαίσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

επηζηξέθνληαο ηα ιεθηά πίζσ ζε απηφ ην ηακείν κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ θαη 

λα ηξνθνδνηήζνπλ λέεο αηηήζεηο γηα παξεκβάζεηο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα.  

Σν πξφγξακκα θαιχπηεη θπζηθά ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο, αιιά ην 

βαζηθφηεξν φθεινο γηα ηνπο πνιίηεο είλαη ην γεγνλφο φηη βειηηψλνληαο ηηο 

θαηνηθίεο ηνπο έρνπλ κεηά κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θαηνηθηψλ.  

Οπζηαζηηθά απηφ πνπ πξέπεη λα επηηχρεη θαλείο κέζα απφ απηφ 

ην πξφγξακκα είλαη είηε λα αλέβεη θαηά κία ελεξγεηαθή θαηεγνξία, είηε λα 

επηηχρεη κία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε έλα ηδαληθφ 

θηήξην πνπ ζα βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε θαη κε ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ.  

Σν πξφγξακκα αθνξά κνλνθαηνηθίεο πνιπθαηνηθίεο θαη 

κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα θαη κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζήο ηνπ έγηλε 

πιένλ αλνηθηφ ζε φια ηα θηήξηα νπνηνπδήπνηε έηνπο θαηαζθεπήο θαη ζε 

θαηνηθίεο πνπ είλαη ζε ηηκέο δψλεο θάησ ησλ 2100 επξψ ην ηεηξαγσληθφ 

κέηξν.  
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Οη παξεκβάζεηο είλαη πνιιέο, κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη 

θνπθψκαηα, παινπίλαθεο, παηδνχξηα, κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ζεξκνκφλσζε, 

κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη αληιίεο ζεξκφηεηαο, λα αιιάμεη θάπνηνλ θαπζηήξα, δε 

ζα επηθεληξσζψ άιιν ζε απηά.  

ηε Γπηηθή Μαθεδνλία έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ππαρζεί 2825 

αηηήζεηο ζε ζχλνιν 42 ρηιηάδσλ αηηήζεσλ πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο φπσο βιέπεηε είλαη ζηελ Καζηνξηά θαη ζηελ Κνδάλε, 

ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππαρζέλησλ αηηήζεσλ είλαη 29 

εθαηνκκχξηα θαη κέρξη ζηηγκήο έρνπλ εθηακηεπζεί πεξίπνπ ηα 20 εθαηνκκχξηα. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη 

φισλ ησλ εηδψλ, δειαδή ηζνθαηακεξείο ήηαλ νη πξνυπνινγηζκνί ηφζν γηα 

θνπθψκαηα, φζν γηα ζεξκνκφλσζε, φζν θαη γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη 

παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.  

Σψξα εδψ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε φιε ηε ρψξα, απηφ 

πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα πεη θαλείο γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία είλαη φηη ελψ έρνπλ 

ππαρζεί 6% ησλ ζπλνιηθψλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζε 

ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη επηηχρεη ην πξφγξακκα ζηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία έρεη επηηχρεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη παξεκβάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ζε απηή ηελ 

Πεξηθέξεηα είλαη πνιχ επηηπρεκέλεο θαη απνδνηηθέο.  

Σν δεχηεξν πξφγξακκα ζην νπνίν ζα αλαθεξζψ είλαη ην 

Δμνηθνλνκψ γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ, είλαη 

έλα πξφγξακκα 75 εθαηνκκπξίσλ ζε φξνπο δεκφζηαο δαπάλεο, κέρξη ζηηγκήο 

έρνπλ θαηαηεζεί 139 πξνηάζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ 51 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 8 είλαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη 

αθνξνχλ πξνυπνινγηζκφ 2,6 εθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Έλα ζεκαληηθφ πξάγκα πνπ πξέπεη λα αλαθέξσ είλαη φηη ελψ 

αξρηθά ην πξφγξακκα πξνέβιεπε κία επηδφηεζε 70% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, δηαπηζηψλνληαο θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο φηη δελ 

ήηαλ δπλαηφλ νη Γήκνη λα δψζνπλ ηελ ίδηα ζπκκεηνρή, πηνζεηήζεθε ν λφκνο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ν 4203 θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα νη Γήκνη λα πάξνπλ ην 100% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο δξάζεηο απηέο.  
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Οη παξεκβάζεηο είλαη πεξίπνπ παξφκνηεο κε απηέο πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο, θάπνηα αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο ζεξκνκφλσζεο, 

ζθίαζηξα, θπζηθφο λπρηεξηλφο αεξηζκφο, ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ν θσηηζκφο, ε εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, δηάθνξα πξάγκαηα. 

Καη φπσο ζα δείηε εδψ απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αθνξνχλ 8 Γήκνπο θαη είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, δειαδή έρνπκε εδψ ζην Γήκν Γξεβελψλ ην 

πλεπκαηηθφ θέληξν, έρνπκε ζην Γήκν Φιψξηλαο ην θνιπκβεηήξην, έρνπκε ζην 

Γήκν Βνΐνπ έλα μελνδνρείν πνπ ιέγεηαη Αξρνληηθφ ηάηηζηαο.  

Οη πξνυπνινγηζκνί δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, είλαη απφ 170 

ρηιηάδεο έσο 400 ρηιηάδεο, νη πξνηάζεηο είλαη ζε δηάθνξεο θάζεηο, ζε απηή ηε 

ρξνληθή ζηηγκή έρεη εληαρζεί ε πξφηαζε γηα ην Γήκν Γεζθάηεο, ν Γήκνο 

Γξεβελψλ ζα εληαρζεί ζε ιίγεο εκέξεο, ν Γήκνο Καζηνξηάο είλαη ζε θάζε 

αμηνιφγεζεο, ν Γήκνο Κνδάλεο είλαη πξνο έληαμε, ν Γήκνο εξβίσλ 

Βειβεληνχ είλαη πξνο έληαμε επίζεο, ν Γήκνο Βνΐνπ ν Γήκνο Φιψξηλαο θαη ν 

Γήκνο Ακπληαίνπ είλαη ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο αθφκα.  

Σψξα γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα πσ δπν 

ιφγηα, νπζηαζηηθά απφ ηηο 11 πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε βιέπνπκε φηη 2 επηθεληξψλνληαη θαη αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ελέξγεηαο. 

Δίλαη απηνί νη δχν ζηφρνη νη νπνίνη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θάλνπκε δξάζεηο είηε γηα ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε, είηε γηα ζπκπαξαγσγή, είηε γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Δλψ ππάξρεη θαη ν δεχηεξνο ζηφρνο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθά ζηνλ 

ειεθηξηζκφ θαη ζην θπζηθφ αέξην λα θάλνπκε θάπνηεο παξεκβάζεηο, έηζη ψζηε 

λα επηηχρνπκε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε.  

ην Τπνπξγείν πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε θάπνηεο 

δηαπηζηψζεηο, έηζη ψζηε λα δνχκε πξνο ηα πνχ πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ νη 

δξάζεηο ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Απηφ πνπ είδακε είλαη ην 

εμήο, φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη κεησζεί ε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο, ην 

θηηξηαθφ καο δπλακηθφ φπσο είπα θαη πξηλ είλαη πνιχ ελεξγνβφξν. 
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Έρνπκε σο βαζηθφ θαχζηκν ην πεηξέιαην, έρνπκε έλα ελεξγεηαθφ 

κείγκα ην νπνίν είλαη δηαθνξνπνηεκέλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, δειαδή παξαδείγκαηνο ράξε ζηηο κεηαθνξέο ππάξρεη κεγάιε 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, ελψ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ε θαηαλάισζε είλαη 

δηακνηξαζκέλε κεηαμχ ειεθηξηζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ θαη άιισλ κνξθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.  

Έρνπκε έλα εζληθφ ζχζηεκα ην νπνίν δελ είλαη ζπλδεδεκέλν γηα 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θη έρνπκε θαη κία λέα αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο λα επεθηαζεί ε 

δηαλνκή θαη ε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο. 

Έηζη ινηπφλ ζέζακε θάπνηεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο 

θπζηθά είλαη ππφ ζπδήηεζε θαη ζηηο νπνίεο θπζηθά πεξηκέλνπκε θαη ηηο δηθέο 

ζαο πξνηάζεηο. Θεσξήζακε φηη ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζε ηέζζεξηο 

βαζηθνχο ηνκείο, ην έλα είλαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ θηεξίσλ, ην 

δεχηεξν είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην ηξίην είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ θαη 

ηεο ζπκπαξαγσγήο θαη ην ηέηαξην είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ εγρψξησλ πφξσλ. 

Κάπνηεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο ηηο νπνίεο έρνπκε ζθεθηεί θαη νη 

νπνίεο επαλαιακβάλσ είλαη πξνο ζπδήηεζε είλαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ θηεξίσλ ζε φινπο φκσο ηνπο ηνκείο θαη φρη κφλν ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα, αιιά αθφκα θαη ζε θηήξηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ή δεκφζηα 

θηήξηα. 

Μάιηζηα γηα ηα δεκφζηα θηήξηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ππάξμνπλ δξάζεηο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαζψο ππάξρεη κία 

νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία επηβάιιεη ζε θάζε θξάηνο-κέινο λα 

αλαβαζκίδεη ελεξγεηαθά θάζε ρξφλν ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πνπ 

θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη δεκφζηνη θνξείο, δειαδή ηα δεκφζηα 

θηήξηα. 

Μηα δεχηεξε δξάζε ηελ νπνία ζθεθηφκαζηε φηη ζα πξέπεη λα 

πξνσζήζνπκε είλαη ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο, νη επηρεηξήζεηο απηέο δειαδή γηα φζνπο δελ ην 

γλσξίδνπλ είλαη νη ππεξεζίεο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ 
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ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ελφο θηεξίνπ, ην θφζηνο δειαδή θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνπιεξψλνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηεξίνπ ζηαδηαθά, ρξεκαηνδνηψληαο 

έηζη φιεο ηηο εξγαζίεο. 

Καη νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο, νπφηε ζθεθηήθακε φηη πηζαλψο έλα ηακείν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη εγγπήζεηο ή ξεπζηφηεηα ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ζα έρεη σο έκκεζν 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηεξίσλ.  

Σψξα γηα ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ κφλν είλαη φηη ππάξρεη έλα έξγν ην νπνίν 

επίζεο είλαη ζηε ζθέςε καο θαη αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο θαηνηθίεο. 

Πνπ απηφ νπζηαζηηθά ζα ζεκάλεη φηη κε ηνπο θαηλνχξηνπο 

κεηξεηέο ζα κπνξεί θάζε πνιίηεο θάζε θαηαλαισηήο λα βιέπεη αθξηβψο πφηε 

θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη ηη είδνπο ελέξγεηα θαηαλαιψλεη θαη 

ζηελ πνξεία φηαλ θαη ε αγνξά βέβαηα ζα αιιάμεη θαη ζα κπνξέζνπκε λα 

έρνπκε θάπνηεο πην θιηκαθσηέο ρξεψζεηο ζηελ ελέξγεηα λα κπνξέζεη λα έρεη 

εμνηθνλφκεζε ζε επίπεδν θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην ζπίηη ηνπ.  

Δπίζεο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθφ 

ησλ ΑΠΔ θαη λα αμηνπνηεζεί ε βηνκάδα ην βηναέξην θαη ε γεσζεξκία γηα 

ζπκπαξαγσγή θαη ηξηπαξαγσγή, φκσο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη εδψ λα 

πξνσζεζνχλ δξάζεηο πην ζπιινγηθέο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ νπζηαζηηθά ηηο 

αλάγθεο ζεξκηθψλ θνξηίσλ νιφθιεξψλ πεξηνρψλ, νηθηζκψλ ή γεληθφηεξα 

αλάγθεο πην ζπλνιηθέο θη φρη κεκνλσκέλεο.  

Έλαο άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίνλ πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα απφ φινπο είλαη ν ηνκέαο ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ. 

πσο είπα θαη πξηλ ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ν δεχηεξνο πην 

ελεξγνβφξνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, θαηαλαιψλεη πνιχ πεηξέιαην θαη 

ζπλεπψο αλ ππάξμνπλ δξάζεηο νη νπνίεο ζα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε θαζαξψλ 

νρεκάησλ. 

πσο παξαδείγκαηνο ράξε θάπνηνη ζηαζκνί ζηνπο νπνίνπο ζα 

κπνξεί θαλέλαο λα παξέρεη ελέξγεηα ζε νρήκαηα ή θάπνηα αιιαγή ησλ 

νρεκάησλ έηζη ψζηε λα είλαη ειεθηξνθίλεηα, ζα είλαη ζεκαληηθέο γηα λα 
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ζπλεηζθέξνπλ θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ε Διιάδα σο πξνο ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

Καη ηέινο απηφ πνπ ζέισ λα πσ φπσο είπαλ θαη φινη νη 

πξνεγνχκελνη νκηιεηέο, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα καο λα αθνχκε φιεο 

ηηο απφςεηο φισλ ησλ θνξέσλ, είκαζηε αλνηρηνί, εγψ αλήθσ ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ζα ζέιακε λα έρνπκε φιεο 

ηηο πξνηάζεηο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα Γξαθάηνπ πνπ καο έβαιε 

δηάθνξεο έμππλεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηψξα ζα 

ήζεια λα αλέβεη ζην βήκα ν θ. Μαπξίδεο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξείαο 

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

 

«πκπιήξσζε Αλαγθώλ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο  

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο – Πξνκήζεηα 

Δμνπιηζκνύ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ» 

 

Γ. ΜΑΤΡΗΓΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα αλαθεξζψ ζε κία εηαηξεία πνπ είλαη ε 

ΓΗΑΓΖΜΑ πνπ ηε γλσξίδεηε φινη, ε νπνία είλαη κία εηαηξεία πεξηβαιινληηθή, 

αζρνιείηαη απφ ην 1998 κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηφηε κεηά ην 1998 ήηαλ ην πξψην 

ζχζηεκα πνπ ιεηηνχξγεζε ζε φιε ηελ Διιάδα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Σν ΟΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνηειείηαη απφ 10 ηνπηθέο 

κνλάδεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, εγθαηεζηεκέλεο ζε θεληξνβαξηθά ζεκεία 

ηεο πεξηθέξεηαο. ήκεξα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΓΑ κεηαθνξηψλνληαη 

εηεζίσο 120 ρηιηάδεο ηφλνη αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, εμππεξεηψληαο ηνπο ΟΣΑ 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζχλνιν 300 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. ηα πιαίζηα ηεο 

αλαθχθισζεο ήδε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΑΓΖΜΑ δηαθηλνχληαη 5 κε 6 

ρηιηάδεο ηφλνη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη 100 ηφλνη ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

νξπθηέιαησλ.  
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Σν 2009 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία αλάθηεζεο 

αλαθχθισζεο αλαπηχρζεθε ην Γίθηπν Αλαθχθισζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, αινπκίλην, είλαη 

ζα έιεγα ζε φιε ηελ Διιάδα ε πξψηε ε ΓΗΑΓΖΜΑ πνπ εγθαηέζηεζε ζε φιε ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία ηε ιεγφκελε ηεηξαπιέηα, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

βάδνπλ ζε μερσξηζηνχο θάδνπο ην ραξηί ην πιαζηηθφ ην γπαιί θαη ην 

αινπκίλην, κε απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή φισλ απηψλ ησλ ζηαζκψλ ζε 

πξάζηλα ζεκεία θαη ηε κεγηζηνπνίεζε αλάθηεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε 

πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή.  

Σν ΟΓΑ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί κε ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ, ε νπνία απνηειεί θαη ηε 

βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αλάθηεζεο, είλαη απηφ πνπ ιέκε φηη ζα νινθιεξσζεί φιν ην 

ζχζηεκα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ απηφ ηεο κεραληθήο 

επεμεξγαζίαο, πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κέζσ ηεο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Έηζη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΟΓΑ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ πνπ ελέθξηλε νκφθσλα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξηλ κφιηο ιίγα 

ρξφληα. Οη ππνδνκέο πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο 120 

ρηιηάδεο ηφλνπο εηεζίσο ζήκεξα, θαζηζηψληαο έηζη ηελ εγθαηάζηαζε θνκβηθφ 

ζεκείν γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

Σα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηε 

κεραληθή πξνεπεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ θαη βέβαηα θαη ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο κε βηνινγηθή κέζνδν θαη ηε κεραληθή 

επεμεξγαζία αλάθηεζεο κεηάιισλ θαη δεκαηνπνίεζε. Σν ηειηθφ πξντφλ ζα 

νδεγείηαη πξνο απνζήθεπζε ζε δηαθξηηφ θχηηαξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο επηηπγράλνληαο νπζηαζηηθά 

ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε θείκελε ε εζληθή θαη ε επξσπατθή λνκνζεζία.  

Οη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπ ηειηθνχ απηνχ 

πξντφληνο πεξηιακβάλνπλ είηε ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αμηνπνίεζε, κε θαχζε σο 

δεπηεξνγελέο ζηεξεφ θαχζηκν, ή κε εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαγφκελνπ 

βηναεξίνπ, είηε ηελ πεξαηηέξσ κεραληθή δηαινγή ηνπ γηα αλάθηεζε πιηθψλ. Σα 
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νθέιε απφ ην κεγάιν απηφ έξγν πξνυπνινγηζκνχ θάπνπ ζηα 120 

εθαηνκκχξηα επξψ κε ην ιεηηνπξγηθφ γηα 25 ρξφληα.  

Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο ζήκεξα απνηειεί ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν έξγν ππνδνκήο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα, ε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ δεκφζηνπο πφξνπο απνηειεί 

ερέγγπν θαη δηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα φρη κφλνλ ηεο παξνχζαο επέλδπζεο, 

αιιά ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνδνκψλ ηνπ ΟΓΑ.  

Ζ επέλδπζε έρεη απνθιεηζηηθά θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

ραξαθηήξα θαη ην εηήζην θφζηνο ζα θαιχπηεηαη απφ ηα αληαπνδνηηθά δεκνηηθά 

ηέιε θαζαξηφηεηνο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα 

πινπνίεζεο, δειαδή ε ΓΗΑΓΖΜΑ θαηά πφζνλ κπνξεί θαη θαηά πφζνλ είλαη 

ηθαλή λα πινπνηήζεη φιν απηφ ην έξγν θαη φια ηα παξεκθεξή έξγα πνπ 

αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.  

Ζ ΓΗΑΓΖΜΑ Α.Δ. σο πεξηθεξεηαθφο θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ δηεθπεξαίσζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κεζνδηθά κεηαηξέπνληαο ην 

φξακα ζε ζηξαηεγηθή θαη ηερληθή επάξθεηα θαη πηνζεηψληαο ζχγρξνλεο 

ηερληθέο management πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ ΟΓΑ 

θαζηζηψληαο ηα ιεηηνπξγηθά θαη αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πφξνπο 

απφ ηα θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ΓΗΑΓΖΜΑ νινθιήξσζε κε απφιπηε 

επηηπρία φια ηα έξγα πνπ κέρξη ζήκεξα έρεη αλαιάβεη, ηφζν απφ ηερληθή φζν 

θαη απφ δηαρεηξηζηηθή άπνςε θαη βέβαηα ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 

επραξηζηήζσ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη βέβαηα θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ 

ην επηζθεθζήθακε πάξα πνιιέο θνξέο γηα δηάθνξα άιια έξγα παξεκθεξή 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. 

Καη φια απηά, κέζα απφ κία πνιχ θαιή ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε 

εκείο σο ζηειέρε θαη κε φια ηα άιια ζηειέρε πνπ αλέθεξα πξνεγνχκελα, 

ψζηε λα πξνρσξήζνπλ πνιχ γξήγνξα φια απηά ηα έξγα. Ζ πξνζήισζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

αλαθνξάο απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ εηαηξεία.  

Ζ ππνδνκή θαη ε ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθαλ, αιιά θπξίσο ε 

αμηνπηζηία ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ 
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έγθαηξε θαη ηερληθά άξηηα πινπνίεζε ηεο κνλάδνο κεραληθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ ΑΑ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηα ηέιε 

ηνπ 2015 αξρέο ηνπ 2016.  

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ΟΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε 

νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ν ζηφρνο θιηκαθψλεηαη ζε ηξία 

ζηάδηα.  

Πξψην ζηάδην ή πξψηνο ζηφρνο ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ζπλαθφινπζα νξηζηηθή εμάιεηςε ηεο αλεμέιεγθηεο 

απφξξηςεο. Γεχηεξνο ζηφρνο ζηαδηαθή κείσζε ησλ πνζνηήησλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Καη ν ηξίηνο ζηφρνο πηνζέηεζε πξαθηηθψλ αεηθνξίαο κε πξνγξάκκαηα κείσζεο 

απνβιήησλ, εθηεηακέλε δηαινγή ζηελ πεγή, κέηξα γηα νηθνινγηθή παξαγσγή 

ηνπηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη κέηξα γηα νηθνινγηθή θαηαλάισζε. 

ια απηά ηα έξγα θαη ζηε ζπλέρεηα απηά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ηακεία απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ηα έξγα 

θαη νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Σακείν πλνρήο ΗΗ ελψ ην θφζηνο 

πξνζέγγηζεο ησλ 12 εθαηνκκπξίσλ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θη απηφ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Σακείν πλνρήο.  

Πξέπεη λα πσ φηη ε ΓΗΑΓΖΜΑ δε ζηακαηά εδψ, είλαη κία εηαηξεία 

θαζαξά πεξηβαιινληηθή, είπακε φηη είλαη φιεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ησλ 

Γεκάξρσλ, ζπλερίδεη ηηο δξάζεηο ηεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΑ θαη 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη βέβαηα πινπνίεζε έξγα πξνυπνινγηζκνχ 8,8 πεξίπνπ 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Έξγα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξίηνπ 

θπηηάξνπ, δχν θχηηαξα ήδε έρνπλ γεκίζεη θαη θάλνπκε ην ηξίην θχηηαξν κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηηο ηνπηθέο κνλάδεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ Δνξδαίαο θαη Γξεβελψλ, εθεί έγηλαλ θαηλνχξηνη ζηαζκνί, είλαη 

ηα πξάζηλα ζεκεία, φπσο ζρεδηάδνπκε θαη ζηνπο άιινπο ζηαζκνχο λα 

θαηαζθεπάζνπκε.  
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Ζ κελ πξψηε αθνξά εμνπιηζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ δηάθνξα κεραλήκαηα αλαηξεπφκελα θαη ηα ινηπά 

ρσκαηνπξγηθά. 

Δπίζεο πξνκήζεηα ηεκαρηζηή νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ν νπνίνο 

εγθαηαζηάζεθε ήδε ζε εηδηθφ ρψξν εληφο ηεο ΚΔΟΓ, θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη βέβαηα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία νη Γήκνη απφ 

ηνχδε θαη ζην εμήο λα κεηαθέξνπλ φια ηα νγθψδε απηά δειαδή πνπ πεηάγαλε 

ζηνπο ιάθθνπο νη δηάθνξνη αζπλείδεηνη πνιίηεο, κπνξνχλ λα ηα κεηαθέξνπλ 

θαη λα ηα θάλνπκε πξψηε χιε θαη ρξήζηκα γηα επεμεξγαζία. 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηαθφξησζεο, πνπ είλαη κεηαιιηθά 

θηβψηηα ή θηλεηά ζπζηήκαηα κεηαθφξησζεο, ξπκνπιθά νρήκαηα ηξηαμνληθά 

νρήκαηα κεηαιιηθέο θηβσηάκαμεο θαη έλαο ζηφινο νρεκάησλ φπνπ φια απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο θαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

Δλψ ε δεχηεξε νκάδα αθνξά εμνπιηζκφ απνθνκηδήο θπξίσο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή θαη 

πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, φπνπ έρνπλ παξαιεηθζεί θαη 

κνηξαζηεί ζηνπο Γήκνπο κέζα ζην 2012 πεξηζζφηεξνη απφ 7 ρηιηάδεο θάδνη 

απνξξηκκάησλ ηφζν γηα ηα ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα φζν θαη γηα ηα 

αλαθπθιψζηκα πιηθά.  

Καη βέβαηα αθνινπζεί ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ παξαιεηθζεί θη έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνπο Γήκνπο 

πιείζηα απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ είηε γηα ηα ζχκκεηθηα είηε 

γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά. πσο θαηαιαβαίλεηε έρνπκε παξαιάβεη ζχλνιν 

δηαθφξσλ νρεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη Γήκνη θη φια απηά 

πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ ζηα 19 κε 20 εθαηνκκχξηα.  

Δπίζεο ε ΓΗΑΓΖΜΑ έρεη ππνβάιιεη πξφηαζε γηα ην θαηλνχξην 

ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ θαηλνχξηα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνυπνινγηζκνχ 9,8 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ ελδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο λέαο δξάζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
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ππνδνκέο θαη πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ ΟΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ Α΄ θαη Β΄ θπηηάξνπ ηνπ 

ΥΤΣΑ. 

Δπίζεο ε αλαβάζκηζε ηεο κνλάδνο επεμεξγαζίαο 

ζηξαγγηζκάησλ ησλ ΚΔΟΓ, ε ζχλδεζε ησλ ΚΔΟΓ κε κεγαιχηεξε παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ ζα γίλνπλ πξνκήζεηεο κεραλεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη εμνπιηζκνχ απνθνκηδήο θάδνη θαη 

απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία ζα δηαλεκεζνχλ γηα άιιε κηα θνξά ζηνπο 

Γήκνπο. 

πσο πξέπεη λα θαηαιάβεηε φινη φηη ε ΓΗΑΓΖΜΑ είλαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο πάληνηε ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ν ζεκαληηθφο 

πξνκεζεπηήο ησλ Γήκσλ, φζνλ αθνξά γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηελ απνθνκηδή 

ησλ ζθνππηδηψλ.  

Σέινο ππνβιήζεθε πξφηαζε ζηα πιαίζηα πξφζθιεζεο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ χςνπο 1,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ πεξίπνπ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ πιηθψλ κε δηαινγή ζηελ πεγή, πνπ πεξηιακβάλεη 

πξνκήζεηα εηδηθψλ θάδσλ απνθνκηδήο θαη κία κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ, 

ε νπνία ζα ρσξνζεηεζεί εληφο ηνπ ΚΔΟΓ.  

Δπίζεο έρεη ππνγξαθεί κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΓΔΤΑ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζεη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε 

ηεο παξαγφκελεο ιπκαηνιάζπεο, πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ πεξίπνπ ζηα 10 

εθαηνκκχξηα επξψ.  

Αλαθέξζεθε ν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο ν θ. φθνπηεο, φπνπ πξηλ 

ιίγν θαηξφ είρακε κηα ζπλεξγαζία γηα λα δψζνπκε ιχζε ζε απηφ ην κεγάιν 

δήηεκα πνπ πξαγκαηηθά θαίεη ζηελ θπξηνιεμία θη είλαη βφκβα θηλεηή γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θη φρη κφλνλ αιιά φπσο γλσξίδσ θαη γηα ηηο 

άιιεο Πεξηθέξεηεο.  

Σα επφκελα βήκαηα γηα ηνλ ΟΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδνο επεμεξγαζίαο 

ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπνπ κε ππξήλα απηή ηε κνλάδα ζα νινθιεξσζνχλ 

νη απαηηνχκελεο ππνδνκέο θαη ζα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ 

πξαθηηθψλ αεηθνξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ.  
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Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο ηεο κνλάδαο κε ηα ήδε 

δξνκνινγνχκελα πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή, ζα δηακνξθψζεη έλα 

νινθιεξσκέλν πξφηππν δηαρείξηζεο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν 

αλαθνξάο παλειιαδηθά. Σν μαλαηνλίδσ, ζεκείν αλαθνξάο παλειιαδηθά.  

Ζ ΓΗΑΓΖΜΑ θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνρψξεζε 

απφ ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο θη εδψ θαη δέθα ρξφληα είλαη πην κπξνζηά, ηψξα 

μεθηλάλε νη άιιεο Πεξηθέξεηεο γηα φια απηά ηα ζπζηήκαηα, φηαλ εκείο 

μεθηλήζακε απφ ην 1995 θαη ζα νινθιεξψζνπκε φιε απηή ηε δηαδηθαζία κε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ.  

Σν ηεξάζηην απηφ εγρείξεκα ηεο ΓΗΑΓΖΜΑ λα δψζεη νξηζηηθή 

ιχζε ζην κείδνλ δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ επί πνιιά 

έηε βαζάληδε ηελ πεξηνρή, βαδίδεη πιένλ ζην ηέινο ηνπ, είκαζηε εμαηξεηηθά 

θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαη απηφ ζεκαίλεη φηη φινη 

νη δπηηθνκαθεδφλεο πξέπεη λα λνηψζνπκε ππεξήθαλνη. 

Πξψηνη αιιάδνπκε ζειίδα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπκε ηα 

επξσπατθά ζηάληαξ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θη απηφ ην επίηεπγκα δελ 

αλήθεη αζθαιψο κφλνλ ζηε ΓΗΑΓΖΜΑ αιιά επηκεξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ραηξφκαζηε ηδηαίηεξα 

πνπ κνηξαδφκαζηε θνηλέο αγσλίεο θαη θνηλέο ζθέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ 

θαη θπξίσο βέβαηα ηε ζηαζεξή ζέζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά θαη ησλ 

Γεκάξρσλ φηη ην έξγν πξέπεη κε βεβαηφηεηα λα πξνρσξήζεη, γηα λα 

νινθιεξψζνπκε φιε απηή ηε δηαδηθαζία ηελ πεξηβαιινληηθή κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ πνπ ην πεξηκέλνπλ φινη.  

Ο δηεζλήο δηαγσληζκφο πνπ ε ΓΗΑΓΖΜΑ έηξεμε κε απφιπηε 

ζπλέπεηα θέξλεη θαηλνηνκία ζην κνληέιν πνπ δηέπεη ηα δεκφζηα έξγα, ηε 

ζχκπξαμε ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Πξψηνη μεθηλήζακε ηε ζχκπξαμε ε 

ΓΗΑΓΖΜΑ θαη αθνινπζνχλ άιιεο δέθα Πεξηθέξεηεο απφ πίζσ, κε ηε 

ζπκκεηνρή 7-8-10 εηαηξεηψλ κε ηε κνξθή ηνπ ΓΗΣ.  

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή μεθαζαξίζακε φηη ε ΓΗΑΓΖΜΑ έιαβε 

κέξνο κε δπλακηθφ ηξφπν ζηε δηαβνχιεπζε, πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα πιεξνί 

ηνπο πιένλ απζηεξνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ζηφρν πνπ ππεξεηήζακε κε 

ηδηαίηεξε επηηπρία απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ καο, ελψ ε ηερλνινγία πνπ 

επηιέρζεθε είλαη ε πιένλ νηθνινγηθή θαη είλαη ε θνκπνζηνπνίεζε.  
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Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα είκαζηε πηα ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπκε έλα επξσπατθφ πεξηβάιινλ ζηνπο πνιίηεο καο. Ζ ΓΗΑΓΖΜΑ 

είλαη ν εγγπεηήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ηνπ έξγνπ, νη πεξηβαιινληηθνί φξνη 

είλαη νη πιένλ ζθιεξνί θαη είκαζηε βέβαηνη φηη ζα πεηχρνπκε θαη φινη 

αλαγλσξίδνπκε φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία αιιά θαη γηα ηε ρψξα.  

αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Μαπξίδε κε ηελ έληνλε νκηιία ηνπ, 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πηζηεχεη απηφ πνπ θάλεη ζε κηα εηαηξεία πξαγκαηηθά 

πξσηνπφξα θαη ζχγρξνλε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ.  

Πξηλ θιείζνπκε ζα ήζεια λα θάλεη κία κηθξή παξέκβαζε δίιεπηε 

αλ είλαη δπλαηφλ ν εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Πιεηηνκέλσλ Αριάδαο-

θνπνχ γηα έλα ζέκα ην νπνίν είλαη πξαγκαηηθά θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ ην 

έζεζε ην πξσί θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο.  

 

«πδήηεζε-Παξεκβάζεηο» 

 

ΤΝΔΓΡΟ: Θα κηιήζσ γηα ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο ιίγν ησλ νηθηζκψλ, έλα 

ζέκα.  

  Δίκαη Πξφεδξνο πιεηηνκέλσλ επί ηέζζεξηο θνξέο, δελ είλαη 

ηπραίν θαη κηα θνξά έρσ δηαηειέζεη Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο. Έκεηλα ζε απηφ ην 

ρψξν, επεηδή ππάξρεη λνκίδσ δηθαζηηθή θηψρεηα θαη δεχηεξνλ πνιηηηθή 

θηψρεηα πάλσ ζε απηνχο ηνπο νηθηζκνχο. ήκεξα κάζακε έλα νηθνλνκηθφ 

γεγνλφο, έλα πνιχ θαιφ, ν θ. Σζνπθαιάο, ζχληξνθνο δηθφο καο, πέηπρε ην 

εθάπαμ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ.  

  Μάζακε φκσο θαη κηα άιιε απφθαζε ηνπ Κιεηδηνχ. Ζ απφθαζε 

είλαη ε απφθαζε 73 ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Κνδάλεο ηνπ 2013 θη απηή ηη ιέεη; 

Γίλεηαη κεηεγθαηάζηαζε ηνπ νηθηζκνχ κε ηηο εμήο ηηκέο, πεξίπνπ 400 επξψ ην 

ηεηξαγσληθφ ζηηο παιηέο νηθίεο θαη πεξίπνπ 800 επξψ ην ηεηξαγσληθφ ε πξψηε 

θαηεγνξία.  

Ζ θαηεγνξία ζεηζκνδαλείσλ εκείο ηα ιέκε, ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο. Γειαδή ιέκε ζην Κιεηδί ην νπνίν έρεη εκπφξεπκα 42 
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εθαηνκκχξηα ηφλνπο πνπ κεηαθξάδεηαη επί 28 ιεπηά ηνλ ηφλν, γχξσ ζην 1.200 

δηο αμίαο εκπφξεπκα έρεη θαη ζέιεη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ θαη 

θαη΄ επέθηαζε ην θξάηνο λα θάλεη κεηεγθαηάζηαζε κε 11 εθαηνκκχξηα. Πξνο 

Θενχ. Ήδε έρνπλ νδεχζεη πξνο ην ςπρηαηξείν απηνί.  

Μηα άιιε δηάζηαζε, πάιη ζηηο ηηκέο, είλαη νη ηηκέο Κνδάλεο, 

επεηδή έρσ πάεη Μαπξνπεγή, έρσ πάεη Αλάξγπξνπο, έρσ πάεη Κιεηδί, είκαη 

Πξφεδξνο ηεο Αριάδαο-θνπνχ, έρεη εκπνξηθέο ηηκέο ηνπιάρηζηνλ. Γειαδή ε 

ηειεπηαία θαηεγνξία ηεο Μαπξνπεγήο πηάλεη ηελ πξψηε θαηεγνξία ηνπ 

Κιεηδηνχ, ηέηνηα δηάζηαζε.  

Απηή ε απφθαζε, ηελ έρσ δψζεη ζαλ λνχκεξν, είλαη ε 148 ηνπ 

2012. Απηή είλαη ε εκπνξηθή ηηκή, εκείο έρνπκε άιιεο απφςεηο, λα πηάλνπκε 

ζεκεξηλέο ηηκέο ρηηζίκαηνο. Δίλαη ξεαιηζηηθή πξφηαζε, ηελ έρεη θαηαζέζεη θαη ν 

θ. Ησζεθίδεο. Απηά γηα ηηο ηηκέο πνπ ζέισ λα πσ ζαλ Πξνεδξείν ηνπ θ. 

Τπνπξγνχ, λα αζρνιεζείηε, γηαηί ν Τπνπξγφο ζα ζέιεη γηα λα πάξεη κηα 

απφθαζε κηα πιήξε ελεκέξσζε.  

Κη έλα ηειεπηαίν γηα λα θιείζσ, ππάξρεη έλαο ηνπηθφο πφξνο, ν 

θ. εκίηεο θάπνηε φηαλ ήηαλ Τπνπξγφο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είρε 

ςεθίζεη ηνλ πφξν πνπ ιέεη 0,4‰ επί ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζα πάεη 

πξψηνλ ζηα νξπρεία, δεχηεξνλ ζηα θνληηλφηεξα ρσξηά θαη χζηεξα ζηηο πφιεηο.  

Απηή ηε ζηηγκή ε Γηνίθεζε κε ιχπε κνπ, ζπγραίξσ ηνλ θ. 

Βνζθφπνπιν γηα ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο Φιψξηλαο, αιιά δελ ηνλ ζπγραίξσ γηα 

ηελ Αριάδα. Οχηε κία κέηξεζε δελ έρνπκε ζηελ Αριάδα αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη νχηε δξαρκή φρη επξψ γηα ηνλ ηνπηθφ πφξν.  

Δπραξηζηψ θαη πηζηεχσ λα καο βνεζήζεηε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ.  

ΤΝΔΓΡΟ: Έλα δεπηεξφιεπην, γηα ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο ππάξρεη ζεζκηθφ 

έιιεηκκα, δηφηη δελ ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην κεηεγθαηαζηάζεσλ, αιιά κφλν 

αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ κε απηέο ηηο ηηκέο πνπ ιέεη δελ 

ππάξρεη ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο νπζηαζηηθά ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθηζκνχ δηφηη είλαη πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα.  

  Γε ιέσ ηίπνηα άιιν, απιά ζαο ην ιέσ, είλαη έλα ζεζκηθφ πνπ 

πνηέ ε Διιεληθή Πνιηηεία δελ έρεη δεη θαη ην έρεη ζαλ έλα κεγάιν θελφ, δελ 
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ππάξρεη ε έλλνηα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο, φπσο ππάξρεη ζηα πξνεγκέλα θξάηε. 

ηακαηάσ, εάλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε θάπνηα άιιε ζηηγκή.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Άξα αλ έρσ θαηαιάβεη θαιά ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

απηφ ην ζέκα ηειείσο ηδηαίηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε Τπεξεζία.  

  Γε κηιάσ θη εγψ γηα ην ζέκα ησλ ηηκψλ, φπσο είπαηε θη εζείο φηη 

δελ κπνξψ λα ζίμσ απνθάζεηο δηθαζηηθέο, κπνξψ λα πσ φκσο φηη ην 

γεληθφηεξν ζέκα εθηφο απφ ηελ ηδηαίηεξε ξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ κπνξεί λα  

εληαρζεί θαη ζηνλ γεληθφηεξν ρσξνηαμηθφ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή κέζα απφ 

εθεί κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζέκαηα κεηεγθαηαζηάζεσλ θαη κέζα ζε απηά 

κπνξεί εκκέζσο λα ιπζεί θαη ην ζέκα ην ζεζκηθφ ηδηαηηέξσο.  

  Δίλαη ζέκα ζπδήηεζεο επεμεξγαζίαο φπσο είπε θαη ν Τπνπξγφο 

θαη είκαζηε ζε αλακνλή καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ καο έρεηε θάλεη θαη ηηο 

αηηήζεηο.  

  Δπραξηζηψ πνιχ φινπο, κπνξείηε αλ ζέιεηε λα έξζεηε γηα έλα 

ειαθξχ γεχκα ζην μελνδνρείν Βέιηζη ην νπνίν πηζηεχσ φινη γλσξίδεηε, είλαη 

πεξίπνπ ηξία ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Φιψξηλα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

 

Λήμε εξγαζηώλ πξώηνπ κέξνπο  
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Γεύηεξν κέξνο: 

«Πξνηάζεηο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» 

«ηξνγγπιό Σξαπέδη» 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζα μεθηλήζνπκε ηηο παξεκβάζεηο ηηο 

απνγεπκαηηλέο λα αθνχζνπκε ηελ άπνςή ζαο θαη γεληθά ην ηη πξνηείλεηε γηα 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαη ζα ηεξήζσ 

αθξηβψο απηφ ην νπνίν ιέεη ην δεχηεξν κέξνο ζην πξσηφθνιιν, εάλ ρξεηαζηεί 

λα γίλεη κηα ελδηάκεζε παξέκβαζε είλαη απνδεθηή. 

  Καη λα μεθηλήζνπκε κε ηελ θα Γξαθάηνπ πνπ είρε θάλεη θαη ηελ 

πξνηειεπηαία παξέκβαζε πξηλ, ε νπνία είλαη ηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α΄ απφ 

ηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Γξάζεσλ Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο λα καο πεη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθά κε ηελ «παξαγσγή 

θαη δηαλνκή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ».  

 

«Παξαγσγή θαη Γηαλνκή Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο  

Δλέξγεηαο – πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο» 

 

Α. ΓΡΑΚΑΣΟΤ: Δπραξηζηψ, ήζαζηαλ φινη παξφληεο ην πξσί επνκέλσο δε 

ζέισ λα επαλαιάβσ ηνλ εαπηφ κνπ, απιά ζέισ λα ηνλίζσ φηη ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ νη φπνηεο δξάζεηο 

πξνηαζνχλ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηε ζπκπαξαγσγή λα 

αθνξνχλ ζπιινγηθέο αλάγθεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, νηθηζκψλ ή παξφκνηεο 

ηέηνηεο αλάγθεο.  

Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ θαη είλαη ζεκαληηθφ είλαη φηη απηή ηε 

ζηηγκή ππάξρεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε θάπνηεο 

θαηλνχξηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ελέξγεηα, πξάγκα πνπ ζα ζεκαίλεη 

φηη ζα «επηβιεζνχλ» θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά εληζρχζεσλ γηα ηέηνηα 

έξγα, ηα νπνία δπζηπρψο δελ καο είλαη γλσζηά αθφκα. Δπνκέλσο ζα είλαη 

θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςηλ καο φηαλ νξηζηηθνπνηεζεί σο πιαίζην 

πάλσ ζην νπνίν ζα βαζίζνπκε ηηο θαηλνχξηεο καο δξάζεηο.  
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Έλα άιιν επίζεο ζεκείν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν έρεη μεθηλήζεη κία ζπδήηεζε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, γηα πνιινχο ιφγνπο, δχν απφ ηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξσ.  

Ο έλαο είλαη φηη φηαλ μεθίλεζε ε φιε ζπδήηεζε θη φηαλ έγηλε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην νη αλαλεψζηκεο πεγέο ήηαλ αθφκα αξθεηά αλψξηκεο, ελψ 

απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη αξθεηή γλψζε ζε φια ηα θξάηε-κέιε γηα ην πψο 

πνξεχνληαη, πνηεο είλαη νη ηερλνινγίεο νη νπνίεο πξνθξίλνληαη. 

πλεπψο ζα έρνπκε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν θάπνηεο πξνηάζεηο ψζηε θαη λα ππάξμνπλ θαηλνχξηεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο βέβαηα δελ είκαη ζε ζέζε λα ζαο πσ γηαηί δελ ηηο 

γλσξίδσ, αιιά θαη λα επαλεμεηάζνπκε ηηο ηερλνινγίεο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνληαη απηή ηε ζηηγκή ψζηε ηπρφλ ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ αξρίζεη θαη 

δνθηκάδνληαη θαη ζεσξνχληαη πην θαηλνηφκεο θαη πην θαηλνχξηεο λα κπνξνχλ 

επίζεο λα κπνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πξνηαζνχλ ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Δπραξηζηψ, απηά απφ πιεπξάο κνπ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Γελ μέξσ αλ θάπνηνο έρεη θάπνηα 

παξέκβαζε λα θάλεη ζε ζρέζε κε απηά ηα νπνία ζθνπεχεη λα πξνηείλεη ν 

θνξέαο ηνπ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο ή ησλ ΑΠΔ, κπνξεί λα θάλεη κηα παξέκβαζε λα αθνχζνπκε 

πξνηάζεηο.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Παξεκβάζεηο έξγσλ ελλνείηε;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αθφκε θαη ζε πξνηάζεηο έξγσλ, γηαηί εκείο ζε απηή ηε θάζε 

είκαζηε ζηε θάζε φρη πιένλ θαζνξηζκνχ πνιηηηθψλ αιιά πιένλ εμεηδίθεπζεο 

ζε επίπεδν έξγσλ, δειαδή ζα ζέιακε αθφκε λα αθνχζνπκε θαη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν καο ελδηαθέξεη λα εληαρζεί ή λα πξνρσξήζεη ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  Βέβαηα νη ζηφρνη θαη γεληθά ε πινπνίεζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο δελ απέρνπλ πάξα πνιχ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο είρε ε 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ θαζαξά 

ΔΠΠΔΡΑΑ, δειαδή ην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, ην Δμνηθνλνκψ 
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Καη΄ Οίθνλ, φισλ απηψλ ησλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα 

ζπλερηζηνχλ θαη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Απιψο ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ θάπνηεο πην θαηλνηφκεο 

ελέξγεηεο, αλ έρεηε θάηη ππφςε ζαο, ή αλ θάηη ζέιεηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Μπνξψ εγψ θάηη λα πσ;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Έηζη θη αιιηψο θα Καιατηδίδνπ ππάξρεη αξγφηεξα θαη κία 

παξέκβαζε ηεο θαο Αβξακνπνχινπ, αιιά επεηδή είλαη ζέκα ζπδήηεζεο 

γεληθφηεξα δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηεξήζνπκε ην πξσηφθνιιν θαη λα πάκε 

ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν αλά θαηεγνξία. Δθφζνλ ηίζεηαη ην ζέκα ηεο ελέξγεηαο 

κπνξείηε λα πείηε θάπνηεο ζθέςεηο.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Ωξαία, λα ηα πσ ζε δπν ιεπηά.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ωξαία, ε θα Καιατηδίδνπ Ησάλλα απφ ηελ Σειεζέξκαλζε 

Πηνιεκαΐδαο έρεη ην ιφγν.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Ζ Σειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο αξθεηά ρξφληα πξηλ 

πξνβιεκαηηδφηαλ ζε ζρέζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ηξνθνδνζίαο, δηφηη 

ηαιαηπσξήζεθε πνιχ απφ ηελ ηξνθνδνζία πνπ ήηαλ κνλνκεξψο απφ ηε ΓΔΖ, 

ηεο ζπκπαξαγσγήο απφ ηε ΓΔΖ απνθιεηζηηθά.  

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη θαζψο νη 

ηερλνινγίεο θαη φιε ε ηζηνξία πξνρψξεζε κε ηα ελεξγεηαθά σξίκαζε ζε καο ε 

δξάζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο απφ βηνκάδα, θάλακε 

κία πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην ΔΚΔΣΑ-ΗΓΔΠ, πνπ έθαλε ηε κειέηε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ε νπνία είλαη δηαζέζηκε θαη θαηαηέζεθε 

ζηελ Τπεξεζία καο. 

Καη απηφλ ηνλ θαηξφ είκαζηε ζε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ εάλ ζα 

πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ην επφκελν Δ δηφηη ππάξρεη θαη κία δέζκεπζε 

ηηκνινγίσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκπαξαγσγήο πνπ καο είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα δηφηη δίλεη πνιχ θαιή βησζηκφηεηα ζην έξγν καο, δεδνκέλνπ φηη 

ε βηνκάδα είλαη ζε πνιχ ξεπζηή θαηάζηαζε πνληάξνπκε πνιχ ζην θνκκάηη ηνπ 

ειεθηξηζκνχ.  

Έηζη ινηπφλ έρεη θαλείο έλα δίιεκκα ζήκεξα λα πεξηκέλεη ην 

Δ θαη ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ή λα ηξέμεη θαη λα πξνιάβεη θάηη 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 118 

ηη, φπσο αο πνχκε ην Jessica ζην νπνίν εηνηκαδφκαζηε λα επηβάινπκε 

πξφηαζε θαη θάλνπκε ήδε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε λα πάκε ζην 

Jessica. Έλαο πξνβιεκαηηζκφο είλαη απηφο. 

ε θάζε πεξίπησζε απηφ ην έξγν επεηδή ζα είλαη πηινηηθφ θαη 

πεξηζζφηεξν ζέινπκε λα δνθηκάζνπκε ηη γίλεηαη κε απηή ηελ ηερλνινγία ηεο 

βηνκάδαο θαη θπξίσο ηη γίλεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο βηνκάδαο ζηε ρψξα καο, 

πνπ ην αλαθέξαηε θηφιαο ζηε ζεκεξηλή θνπβέληα, ηη γίλεηαη κε ηα δάζε θαη αλ 

θαιψο ηα εθκεηαιιεπφκαζηε ή φρη, ηη γίλεηαη κε ηα ρσξάθηα θη αλ θαιψο 

εθκεηαιιεπφκαζηε ηα ππνιείκκαηα ηα αγξνηηθά ή φρη.  

Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο απηνχ ηνπ έξγνπ, 

πέξαλ ηεο ζπκπαξαγσγήο πνπ είλαη κηθξή πηινηηθή κνλάδα, φπνπ ζέινπκε λα 

έρνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή ηεο 

βηνκάδαο, ηη θάλεη απηφ, πσο αλεβνθαηεβαίλνπλ νη ηηκέο ηνπ, πφζν επεξεάδεη 

ηηο βησζηκφηεηεο.  

Δπεηδή είλαη κηθξφ ζα ην ηνικήζνπκε, πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε 

φκσο φινη καδί κε ηελ έλλνηα φηη εκείο απφ ην Τπνπξγείν ζα ζέιακε λα έρεη 

θάπνηα πην πξνρσξεκέλε θαλνληζηηθή ζρέζε κε ηα δάζε θπξίσο, γηαηί απηή 

είλαη ε ελδηαθέξνπζα βηνκάδα, ε μχιεπζε ησλ δαζψλ ινηπφλ γίλεηαη κε 

θάπνηνλ ηξφπν, αιιά δελ καο δίλεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, νχηε ε δηαρείξηζε, 

νχηε ε πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο, νχηε ηα απνηειέζκαηα. 

Γελ μέξνπκε ινηπφλ ην Μνπξίθη πνπ είλαη δίπια καο θαη είλαη έλα 

πνιχ φκνξθν δάζνο θαη ην νπνίν μπιεχεηαη πφζε δαζηθή βηνκάδα κπνξεί λα 

καο δηαζέζεη, πφζε θαηαλαιψλνπλ ηα ρσξηά σο δηθαηνχρνη ζηηο ππψξεηεο ηνπ 

βνπλνχ θαη πφζε ζα πεξηζζέςεη γηα καο θαη κε ηη ηηκή ζα κπνξεί λα ηελ 

παξάγεη;  

Δπίζεο δελ ππάξρνπλ ηνπηθά κηθξά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. Θα 

κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ έλα πεξηζζφηεξν ηδενινγηθφ θαη θηινζνθηθφ αμηαθφ 

δήηεκα, φηη ε Διιάδα ζεσξνχκε πνιινί άλζξσπνη θαη ην ζπλαληψ παληνχ, φηη 

είλαη ε ρψξα ησλ κηθξψλ νπζησδψλ πξαγκάησλ. Μηθξέο ινηπφλ κνλάδεο πνπ 

ζα έθαλαλ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο, μχιεπζε, ζξαχζε, απεπζείαο woodchips θαη 

δηάζεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ή ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζε κηθξφ ή κεγάιν δελ 

έρεη ζεκαζία. 
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Έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα πξνθχςνπλ ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή κνλάδεο αμηνπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ 

είλαη πνιχ εχθνιεο επελδχζεηο πνιχ κηθξέο θνζηνινγηθά θαη παξαγσγηθέο θαη 

δίλνπλ ςσκάθη ζε δπν-ηξεηο αλζξψπνπο πέληε-δέθα αλαιφγσο κε ην κέγεζφο 

ηνπο. Απηφ ινηπφλ είλαη ην πείξακα πνπ μεθηλνχκε ηψξα ζηελ Πηνιεκαΐδα, 

ζέισ ηε γλψκε ζαο εάλ θαιψο θάλνπκε λα πάκε ζην Jessica ή λα 

πεξηκέλνπκε ην Δ, φηη ζα βγεη πνιχ γξήγνξα ή πνιχ αξγά, γη΄ απηφ ην 

ζέησ.  

Απηφ ην πείξακα ινηπφλ έζησ φηη ην θάλακε θαη πέηπρε θαη 

αλαπαξάγεηαη ηφηε ζε φιεο ηηο Κνηλφηεηεο θαη΄ αξρήλ ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο γηα 

ηνλ νπνίνλ δηθαηνχκαζηε λα κηινχκε, αιιά θαη νπνπδήπνηε αιινχ. Δίλαη 

δειαδή έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηε 

βηνκάδα, λα ξηζθάξεη ή λα κε ξηζθάξεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο, πσο 

δηαζθαιίδεη δειαδή ηελ ηηκή ηεο θαχζηκεο χιεο, παίξλεη ηε ζεξκφηεηα γηαηί 

έρεη ήδε ην δίθηπν, δελ ηελ πεηάεη ζην δξφκν θαη πνπιάεη ηνλ ειεθηξηζκφ.  

Παξάιιεια κε απηφ, επεηδή δεκηνπξγνχκε κε ηηο ηειεζεξκάλζεηο 

πνιχ ζπρλά πνιίηεο πνιιψλ ηαρπηήησλ πνπ αγγίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, 

δειαδή νη Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο άξρηζαλ λα αγαλαθηνχλ γηαηί θαη ηα ρσξηά 

καο δελ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ κε απηά ηα θφζηε πεηξειαίνπ αθφκε θη απηνί 

πνπ έρνπλ μχιν θαη ην μχιν έρεη έλα θφζηνο κεηαζθεπψλ θαη ηα ινηπά 

παίξλνπλ θαηλνχξηνπο ιέβεηεο θη φια απηά.  

Λνηπφλ ζα πξέπεη θάπνηε λα ζρεδηάζνπκε θαη ηη ζα θάλνπκε κε 

ηε ζέξκαλζε ησλ Κνηλνηήησλ, ηδίσο απηψλ πνπ έρνπλ ππνιεηκκαηηθή βηνκάδα, 

είηε δαζηθή, είηε αγξνηηθή.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Γεκήηξεο Μαπξνκαηίδεο έρεη ην 

ιφγν.  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΓΖ: Γεηα ζαο, δνπιεχσ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, αιιά απηή ηε ζηηγκή ζα ηνπνζεηεζψ σο Σερληθφ Δπηκειεηήξην κε 

ηελ έλλνηα ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ είραλ γίλεη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα.  

  Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην πξνζπάζεζε θαη είπε φηη ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη κία κεηθηή αλ ζέιεηε ρξήζε ηεο βηνκάδαο θαη ην δήηεκα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γεληθφηεξα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ην ηέινο, 

ππάξρνπλ ιχκαηα, έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο αιιά δελ έρνπλ θηάζεη νη 
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κειέηεο ζε ηέηνην επίπεδν θαη πξνζπαζνχκε ηψξα λα ην δνχκε κε ην Profor 

Vioment έλα επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ ηξέρεη.  

  Δάλ απηφ ινηπφλ επηιπζεί ζα κπνξνχκε λα μέξνπκε πνην είλαη αο 

ην πνχκε ην δπλακηθφ ην ελεξγεηαθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη ηη 

ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη ηνπο κεγαιχηεξνπο 

δείθηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο κε ηελ έλλνηα ηνπ 10% ηνπ εηζνδήκαηνο, 

πξάγκα πνπ είρακε εληνπίζεη πξηλ ηξία ρξφληα. 

  Καη απηφ πνπ έρνπκε λα πνχκε είλαη φηη πηζηεχνπκε φηη πξέπεη 

λα πξνβιεθζεί εηδηθφ κέηξν εηδηθά γηα ηηο ηειεζεξκάλζεηο ή ηηο κηθξέο 

ηειεζεξκάλζεηο, ηε ζπκπαξαγσγή θαη γηαηί φρη λα δνχκε θαη ηα δεηήκαηα γηαηί 

είλαη θαη ζέκαηα θαηλνηνκίαο πνπ κπαίλνπκε κηα θαη απφ φηη είδα απφ ην 4% 

πξέπεη λα πάκε ζην 8% ζην Δ, ζηα δεηήκαηα θαηλνηνκίαο λα δνχκε ηελ 

επέθηαζε ησλ ηειεζεξκάλζεσλ θαη γηαηί φρη ηηο κηθξέο ηειεζεξκάλζεηο.  

Έρνπκε ήδε κία πξνκειέηε σο Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη δε 

κηιάσ φπσο κίιεζε ε ζπλάδειθνο αιιά λνκίδσ φηη είλαη εληζρπηηθφ, ε νπνία 

δείρλεη πνηα είλαη ηα πξψηα θφζηε γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηθαλνχ ζπζηήκαηνο 

ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί κηθξνχο νηθηζκνχο, αιιά απηφ 

αληηιακβάλεζηε φηη είλαη πνιχ πςεινχ θφζηνπο θαη είλαη θφζηε ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ηα ΠΔΠ. 

Καη γη΄ απηφ πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη εηδηθά γηα ηηο κηθξέο 

ηειεζεξκάλζεηο θαη θάηη ην νπνίν έρνπκε θάλεη θαη κπνξνχκε φια απηά θαη λα 

ζαο ηα δψζνπκε ή λα ζαο ηα ζηείινπκε κε έλα email λα δείηε δειαδή ηη έρεη 

γίλεη ζε επίπεδν πξνζεγγίζεσλ θαη φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί, αιιά δε ζέισ 

λα καθξεγνξήζσ γη΄ απηφ.  

Κη επίζεο έλα άιιν δήηεκα, πξέπεη λα δνχκε αλ θαη είλαη ζε 

εξεπλεηηθφ επίπεδν θαη ηελ έλλνηα ησλ ζχκκεηθησλ pellets θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ιηγλίηε, γηαηί απηή ηε ζηηγκή κηιάκε κφλνλ γηα ηα δεηήκαηα ησλ ΑΠΔ θαη 

ηεο βηνκάδαο αιιά πξέπεη λα δνχκε θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

ιηγλίηε κε ηε δπλαηφηεξε ή θαιχηεξε αλ ζέιεηε παξαγσγή ελέξγεηαο.  

Γειαδή ν βαζκφο απφδνζεο αλ απηή ηε ζηηγκή είλαη ζην 25% κε 

28% ππάξρνπλ κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ, ε παιηά κπξηγθέηα 

πνπ ιέγακε αο πνχκε είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ή 

λα ππνβνεζήζεη φπνπ δελ έρνπκε ηθαλά ππνιείκκαηα είηε ππνιεηκκαηηθή 
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γεσξγία είηε αλ ζέιεηε δαζηθή βηνκάδα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηέηνηνπ 

είδνπο ηειεζεξκάλζεσλ. 

Αιιά είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα γίλεη ζε επίπεδν 

νξηζηηθήο κειέηεο θαη πξέπεη λα ιπζνχλ δηάθνξα ζεζκηθά δεηήκαηα, αιιά ην 

θπξηφηεξν απφ φια πηζηεχσ φκσο φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην δήηεκα ησλ 

κηθξψλ ηειεζεξκάλζεσλ. Σσλ κηθξψλ θαη θπζηθά ην θιαζηθφ πνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ησλ ππαξρνπζψλ ηειεζεξκάζεσλ ησλ πφιεσλ, γηα λα πσ θη απηφ 

πνπ είπε ε ζπλάδειθνο Καιατηδίδνπ φηη ππάξρνπλ πνιίηεο δχν ηαρπηήησλ 

πνπ νπζηαζηηθά γεηηληάδνπλ θη έρνπλ δεηήκαηα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε. Ο θ. Μηρειάθεο Βαζίιεο απφ ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε έρεη ην ιφγν.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Απιψο ήζεια λα ξσηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο αλ κέζα ζε 

απηφ εμέηαζαλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζε απνθαηεζηεκέλα 

εδάθε απφ ηα ιηγληησξπρεία, πνπ ήηαλ θαη κία πνιχ παιαηφηεξε πξφηαζε απφ 

ην ΚΑΠΔ θαη ηα ινηπά. Απιψο ζπκάκαη φηη ήηαλ θάηη πνπ είρακε δεη γηα πξψηε 

θνξά ην 1988, εάλ ην είδαηε κέζα ζε απηά.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Σψξα απηφ ην δήηεκα πνλάεη θαη πάιη ζα θαηαρξαζηψ ην 

ρξφλν άκα πσ θάηη. Πνλάεη πνιχ θ. Μακαινχγθα, δηφηη είπαηε πξηλ ζηελ 

εκεξίδα φηη έρνπκε 300 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεη 

ή αλέπηπμε ή ζα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο ε ΓΔΖ. Απηή ηε ζηηγκή ε ελεξγή 

θαηάζηαζε, ηα φξηα ηεο ΓΔΖ είλαη 300 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα.  

  Δκείο πνπ δνχκε εδψ μέξνπκε φηη έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαη 

ζχκθσλα θαη κε ηηο επίζεκεο ΜΠΔ ηεο ΓΔΖ θαη φρη εκείο κφλνλ, απιψο εκείο 

βιέπνπκε θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα ζαο ηα πσ, εκείο βιέπνπκε φηη ε 

απνθαηάζηαζε απφ ην 1951 πνπ γίλεηαη εμφξπμε ζηελ πεξηνρή κέρξη ζήκεξα 

αλέξρεηαη ζε 29 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα.  

  Δίλαη ηξνκαθηηθά ηα πξάγκαηα θαη δπζηπρψο ζήκεξα έρσ κία 

απειπηζία θαη δε ζαο ηελ θξχβσ ζε φινπο ζαο, φηη δελ ηέζεθε ην δήηεκα παξά 

κφλνλ αθξνζηγψο. Απηφ είλαη ην κείδνλ δήηεκα ηεο παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο ηνπ λνκνχ Κνδάλεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ην κείδνλ.  

Δάλ απηφ δελ επηιπζεί θαη ζέξλεηαη θαη ππάξρεη απηή ε 

δηαρείξηζε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ πνπ βιέπνπκε 50-60 ρξφληα ηψξα, λνκίδσ φηη 
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δελ κπνξνχκε λα κηιάκε παξά γηα κηθξά ηνπηθά πξαγκαηάθηα πνπ πάιη ζα 

είλαη θνκκάηηα ελφο παδι πνπ δελ ελψλεηαη. Γελ είλαη ζηξαηεγηθή απηφ, απηφ 

δελ είλαη ζηξαηεγηθή.  

Δάλ δελ κηιήζνπκε γη΄ απηφ, ηη θάλεη ην ιεθαλνπέδην, ε ΓΔΖ ηη 

θαλφλεο έρεη δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ, εκέλα δε κε λνηάδεη πνζψο ε 

ηδηνθηεζία, δηφηη έθπγε ε ηδηνθηεζία απφ ην δεκφζην θαη πήγε ζηε ΓΔΖ, δελ 

μέξσ, απηφ λα ην δνπλ νη Ννκηθνί, λα ην δεη πνηνο ζέιεη, εκάο ζαλ πνιίηεο καο 

ελδηαθέξεη ζα έρνπκε 300 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ην 2100 έζησ ζηελ πεξηνρή θαη 

ελ ησ κεηαμχ ρξφλν κε ην ρξφλν ζα βιέπνπκε κία ξνή πνπ ζα είλαη εχινγε θαη 

φρη 20 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ζε 60 ρξφληα;  

Έηζη ινηπφλ ζα κηιήζνπκε γηα ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, εκείο 

θάπνηε θάλακε θη έλα αίηεκα ζηε ΓΔΖ σο Γήκνο Δνξδαίαο, Πηνιεκαΐδαο ηφηε, 

φπνπ ηνπο δεηνχζακε πεηξακαηηθά αθξηβψο γηα λα δνχκε πσο πάεη ε βηνκάδα, 

λα βάινπκε ζε θάπνηα ζηξέκκαηα πνπ ζα καο δίλαλε, 500 ή 1000 ζηξέκκαηα, 

λα βάινπκε θάπνηα θπηά γηαηί έγηλε ην πείξακα κε ηελ αγξηναγθηλάξα ηνπ 

νπνίνπ δελ μέξνπκε θαζφινπ ηελ εμέιημε. 

Θέινπκε ινηπφλ σο ηειεζέξκαλζε κε κία ζρέζε κε ηε ΓΔΖ λα 

βάινπκε θάπνπ θπηά λα δνχκε πνηα πξννδεχνπλ, πνηα δελ πξννδεχνπλ, ηη 

απνδφζεηο έρνπλ θη φια απηά. Γελ πήξακε θακία απάληεζε φκσο, γηαηί 

είκαζηε πάξα πνιχ αδχλακνη μέξεηε.  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΓΖ: Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 παξαπέκπνπκε ζην 

άξζξν πνπ έρεηο γξάςεη θη έρεηο δείμεη θαη ηελ επξσπατθή εκπεηξία ησλ 

αλαπιάζεσλ ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Άιιν απηφ. Ναη ππάξρεη εκπεηξία, ππάξρεη γλψζε, ηη πξέπεη 

λα θάλεη θαλείο κε ηα εδάθε..  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Γελ κπνξεί λα πεξηκέλνπκε, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε θαη λα 

πάξνπκε πξσηνβνπιίεο κπνξνχζακε θαη κπνξνχκε σο ηνπηθνί θνξείο, σο 

Γήκνη, σο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, σο Πεξηθέξεηα, λα θάλνπκε θαη κηα κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη πσο κπνξνχκε, δε ζα 

πεξηκέλνπκε ηνλ θ. Μακαινχγθα λα έξζεη γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Μηιάσ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη γηα ηα ελεξγεηαθά, γηα ηε βηνκάδα, γηα ηηο ηειεζεξκάλζεηο καο..  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)   
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μηιάηε γηα ζπγθεθξηκέλα εδάθε αλ δελ θάλσ ιάζνο, έηζη δελ 

είλαη; Γε κηιάκε γηα νπνηαδήπνηε άιιε έθηαζε, κηιάηε γηα ζπγθεθξηκέλα 

εδάθε. 

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Γηα ηα πεξαησκέλα εδάθε ζηα νπνία νινθιεξψλεηαη ε 

εμφξπμε θαη ε ΓΔΖ ζπλερίδεη λα ηα θξαηάεη γηαηί ιέεη φηη ζέιεη λα ηα 

αμηνπνηήζεη κε απνζέζεηο.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Μα ζπλερίδεη λα ηα θξαηάεη γηαηί είλαη πεξηνπζία ηεο, κε λφκν 

ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ηνπ 2001 είλαη πεξηνπζία ηεο.  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Ναη αιιά απηφ ζαο ιέσ δε κπαίλσ ζε απηφ, κπαίλσ ζηελ 

νπζία..  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΓΖ: Τπάξρεη θη έλα δεχηεξν ζεκείν, 148 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα 

είλαη ε ηειεπηαία ΜΠΔ ε νπνία είλαη ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηα νξπρεία ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Δνξδαίαο πνπ ήδε αλαδαζψζεθαλ.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Γεκήηξε εγψ δε κίιεζα γηα ηα 300 ρηιηάδεο, εγψ κίιεζα γηα 

ηα 29-30 ρηιηάδεο πνπ είλαη απνθαηεζηεκέλα, πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ζπκάκαη φηη μεθηλήζακε ηφηε ην ΄89 θαη ε πξψηε ζπδήηεζε 

ήηαλ γηα ηα 5 ρηιηάδεο ηφηε ζηξέκκαηα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Να πνχκε κφλν κηα ηειεπηαία θνπβέληα γηα λα θαηαιάβσ, ε 

ππνρξέσζε ηεο ΓΔΖ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη απφ ηηο θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο είλαη λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, εζείο ιέηε φηη ζε 

απηφ ην ρψξν ηνλ ζπγθεθξηκέλν δελ ζαο επηηξέπεη λα κπείηε θαη λα θάλεηε 

απηή ηελ παξέκβαζε, λα αμηνπνηήζεηε απηφ ην ρψξν, γηαηί ην ζέιεη γηα 

απνζέζεηο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα ην αθήζεη κε απνθαηεζηεκέλν; Γηαηί 

πξνθαλψο κεηά ηηο απνζέζεηο ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη κηα παξέκβαζε 

επηθαλεηαθή, ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε απηέο ηηο παξεκβάζεηο 

πνπ ιέηε, αθφκε θαη κεηά ηηο απνζέζεηο.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Τπάξρνπλ ήδε απνθαηεζηεκέλα γηαηί ε πξψηε ηφηε κειέηε 

πνπ ζπκάκαη ήηαλ γχξσ ζηηο 7 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα πνπ ήηαλ 

απνθαηεζηεκέλα, πνπ δίλνληαη κε έλα ειάρηζην κίζζσκα ζηνπο ηφηε αγξφηεο 

εθείλεο ηεο πεξηνρήο, πνπ δηλφηαλ κάιινλ, αιιά ε νπζία είλαη φηη ζα πξέπεη 

απηά..  
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πάλησο απηφ πνπ ιέλε θαη νη ζπλάδειθνη είλαη φηη ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κηα πξφηαζε, δελ μέξσ πνπ έρεηε θάλεη ηηο πξνηάζεηο ηηο 

αληίζηνηρεο ή κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο βησζηκφηεηαο δελ μέξσ πψο λα ηελ 

πσ, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ζην ηξαπέδη έλα ζηνηρείν γηα λα 

κπνξέζνπκε λα δνχκε θη εκείο πσο κπνξνχκε θη απφ Τπνπξγείν πνπ ζα ην 

βάινπκε αλ ζα ην εληάμνπκε κέζα ζε θάπνηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζε 

θάπνηα ππνρξέσζε θάπνηα παξέκβαζε, θάπσο, αιιά λα έρνπκε θάηη ζηα 

ρέξηα καο. Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ κειέηεο θαη ζε πνην επίπεδν είλαη απηέο νη 

κειέηεο…  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: Οη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ΓΔΖ θάζε 

θνξά πνπ ζέιεη λα θάλεη απαιινηξηψζεηο ιέλε φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ 

ιέκε εκείο ηψξα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Λέλε δειαδή θα Καιατηδίδνπ θαη γηα ηελ ηειηθή 

απνθαηάζηαζε;  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: ρη.  

ΤΝΔΓΡΟ: Λέλε θαη γηα ην κεηά, απηφ πνπ πξνηείλεηε;  

Η. ΚΑΛΑΪΣΕΗΓΟΤ: ρη γηαηί ην κεηά είλαη ηδηνθηεζία καο.  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΓΖ: Αλ κνπ επηηξέπεηο γηα ην κεηά ιέλε κε ηελ έλλνηα πσο 

ζα είλαη θαη ην ηνπίν θαη ηα ινηπά, δίλνπλ, γηαηί αιιηψο δελ εγθξηλφηαλ απφ ηα 

Πεξηθεξεηαθά φηη ζα δνζνχλ, δειαδή φηη ζα ππάξρνπλ, πνπ ζπλήζσο είλαη κε 

ηε ινγηθή ηνπ ελφο ηεηάξηνπ 25% δάζε θαη ηα ινηπά 25% ιίκλεο..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Απιψο δελ πινπνηείηαη.  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΓΖ: Αλεμάξηεηα αλ δελ πινπνηείηαη ή φρη εδψ κπαίλεη έλα 

άιιν δήηεκα, εδψ κπαίλεη ε παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ εδαθψλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη γηα λα ζαο ζπκίζσ θάηη γηα λα ην ζπλδέζεηε φζν 

πην ζπληεηεγκέλα, είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

πνπ ζαο είπε φηη είκαζηε ζηα δηθαζηήξηα ζην ηΔ θαη ζηα επξσπατθά γη΄ απηφ 

αθξηβψο ην ζέκα.  

  Γειαδή εκείο δεηάκε ηα εδάθε λα ηα ρεηξηζηνχκε εκείο θαη 

ππάξρνπλ θπζηθά πνιιέο πξνζεγγίζεηο, γηαηί απηά ηα εδάθε είλαη κνλαδηθή 

επθαηξία θαη κε κία άιιε πξνζέγγηζε λα ππάξρνπλ καδεκέλεο κεγάιεο 
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εθηάζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε επίπεδν ρψξαο γηα λα δνζνχλ είηε γηα 

πξάζηλεο επελδχζεηο είηε γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηχπνπ ηερλνινγηθψλ 

θαη ινηπψλ πάξθσλ θαη ηα ινηπά.  

  Δίλαη κία πνιχ κεγάιε θνπβέληα, αιιά απηφ πνπ έρεη απηή ηε 

ζηηγκή θαη θιείλσ είλαη φηη έρεη γίλεη έλα πξφγξακκα πηινηηθφ κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνπηθνχ πφξνπ αλάπηπμεο ην νπνίν είρε ηελ..  

(Κιεηζηά πξαθηηθά) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ο θ. Γηάλλεο Παπαδφπνπινο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη 

ην ιφγν.  

Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ λα ζπκπιεξψζσ ζην ηειεπηαίν γηα ηνπο 

Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο, φηαλ θάλακε ηε δηαβνχιεπζε γηα ηηο εθρσξήζεηο 

κεηαμχ ΠΔΠ-ΔΠΠΔΡΑΑ ζην ΔΠΑ, ζην ζέκα ησλ Δπηζεσξεηψλ πνπ είρε κπεη 

ζηελ εμεηδίθεπζε είρακε δεηήζεη δχν ή ηξεηο θνξέο ζε έγγξαθα λα ζπζηαζεί 

Γξαθείν Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο κε έδξα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία φρη κφλν 

Θεζζαινλίθε-Αζήλα δεδνκέλνπ φηη εδψ είλαη ν θχξηνο βαζκφο πξνβιεκάησλ 

κε ξχπαλζε ζην αηκνζθαηξηθφ θαηά θχξην ιφγν πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

εηζαθνχζηεθε κελ αιιά δελ έθηαζε ζε ηειηθφ ζηάδην. Ννκίδσ φηη είλαη θαηξφο 

λα ην επεμεξγαζηνχκε θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πάλησο ζην Τπνπξγείν ππάξρεη δξάζε γηα ηνπο 

Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο θαη απηή ηε ζηηγκή νη Δπηζεσξεηέο 

Πεξηβάιινληνο είλαη.. 

ΤΝΔΓΡΟ: Σν μέξνπκε γηαηί ηα είδακε φια απηά θαη δεηήζακε παξέκβαζε 

θαη ηα ινηπά.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Ζ πξφηαζή κνπ ήηαλ φηη ηα εδάθε πνπ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί λα δνζνχλ γηα ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο γηα ρξήζε βηνκάδαο 

γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ωξαία, θαηαγξάθνληαη φιεο απηέο νη απφςεηο νη πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο θαη ζίγνπξα είλαη ππφ ζθέςε. 

  Καη λα πξνρσξήζνπκε ιίγν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη γεληθά γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα λα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο 
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ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη λα κηιήζεη ν θ. Γηαλλάθεο ν Πξφεδξνο ηνπ θνξέα 

Πξεζπψλ.  

  Θα ήζεια λα κελ πξνθαηαβάιισ, αιιά ζηελ νκηιία ζαο ζα 

ήζεια λα θάλεηε θαη κία παξέκβαζε θαη λα καο πείηε θαη ηελ πξφηαζή ζαο γηα 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή φρη κφλνλ ζηηο δξάζεηο αιιά θαη γηα ην κέιινλ 

ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, ζα ελδηέθεξε πάξα πνιχ ην Τπνπξγείν καο.  

 

«Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο  

θαη Βηνπνηθηιόηεηα» 

 

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: Γεηα ζαο θη απφ κέλα, εθηφο απφ Πξφεδξνο ηνπ θνξέα είκαη 

θαη θάηνηθνο ηεο Πξέζπαο θαη είκαη θαζεκεξηλά εθεί δειαδή θαη ηα πξάγκαηα 

πνπ κπνξψ λα ζαο κεηαθέξσ είλαη θη απφ ηελ θαζεκεξηλή καο ηξηβή κε ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σψξα σο πξνο ηηο ζέζεηο καο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, δελ ηηο 

έρνπκε αθφκα ζθεθζεί ή νξγαλψζεη, δελ μέξσ αλ ελλνείηε πνηα είλαη ε ζέζε 

καο, επεηδή θαη νη θνξείο «ηειεηψλνπλ» θαηά θάπνην ηξφπν εληφο 

εηζαγσγηθψλ, ππάξρεη κηα πεξίνδνο κέρξη ην 2015..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ρη δε κηιάσ γηα ηελ πεξίνδν απηή, ζα ζαο θάλσ κία πάξα 

πνιχ εηιηθξηλή κπνξψ λα πσ παξέκβαζε θαη άπνςε κε ηελ έλλνηα φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν δελ πξφθεηηαη λα απνδερζεί νπζηαζηηθά ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο θνξείο 

δηαρείξηζεο.  

  Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζθεθηνχκε φινη, γηαηί απηή ηε ζηηγκή αλ 

έρσ θαηαιάβεη θαιά είκαζηε ζε κηα παξέα πνπ ιέκε θάπνηεο ζθέςεηο, νχηε 

απνθαζίδνπκε απηή ηε ζηηγκή, νχηε πξνθαηαβάιινπκε θάηη, νχηε 

πξνθαηαβάιινπκε θαη ηηο απφςεηο ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο θαη γεληθά ηεο 

Ζγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, απιψο κεηαθέξνπκε φιεο απηέο ηηο απφςεηο ζηνπο 

πνιηηηθνχο καο Πξντζηακέλνπο θαη γεληθά θη εζείο ζηνπο δηθνχο ζαο ή ζε 

φπνηνλ εδψ ηνπηθφ θνξέα, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ην ζηίγκα θαη 

γεληθά λα δνχκε ηη αθξηβψο ζα θάλνπκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, έρνληαο ππφςε απηή ηε δηάζηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. 
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Γειαδή νη θνξείο ζηελ επφκελε πεξίνδν πξέπεη κε θάπνηνλ 

ηξφπν λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε βαζηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία θαη λα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θάπνηεο δξάζεηο νη 

νπνίεο δξάζεηο είλαη απνθιεηζηηθά έξγν ησλ θνξέσλ, είηε απηέο νη δξάζεηο 

είλαη θάπνηεο εηδηθέο κειέηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο θνξείο, είηε είλαη 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα φπνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, είηε είλαη ε θχιαμε, είηε 

είλαη ε πξνζηαζία, θαζαξά θαη κφλνλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. 

Να κελ κπνπλ ζε έλα πιαίζην, ην νπνίν νχηε κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί, νχηε είλαη θαη απηή πξαγκαηηθά ε αλάγθε ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο. Δθεί ζέισ πεξηζζφηεξν λα καο πείηε ηηο απφςεηο ζαο, γηα λα 

δνχκε θη εκείο πσο κπνξνχκε λα ην αληηκεησπίζνπκε απφ πιεπξάο 

Τπνπξγείνπ.  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: Μάιηζηα, ηφηε λα επηθεληξψζσ ζε απηφ, γηαηί λνκίδσ γηα ην ηη 

είλαη ε Πξέζπα πνπ λα μεθηλήζεη θαλείο θαη πνπ λα ηειεηψζεη, ε Πξέζπα είλαη 

έλα καγηθφ κέξνο, είλαη ηδηαίηεξν απφ πιεπξάο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξαγκαηηθά άκα κπεη θαλείο εθεί ή βγεη απφ εθεί θαηαιαβαίλεη φηη βξίζθεηαη 

θάπνπ πνπ είλαη ηδηαίηεξε πεξίπησζε.  

Δίρακε ηελ ηχρε ζηελ Πξέζπα λα θιεξνλνκήζνπκε ηε δηαρείξηζε 

πνπ έθαλε εθεί κηα νκάδα αλζξψπσλ επηζηεκφλσλ απφ πνιχ-πνιχ παιηά, νη 

νπνίνη ζηε ζπλέρεηα απφθηεζαλ ηελ επσλπκία Δηαηξεία Πξνζηαζίαο 

Πξεζπψλ, φπνπ ε εηαηξεία καο βνεζάεη θαη ηψξα πνιχ ελεξγά, είλαη θαη κέινο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Γελ έρνπκε νπζηαζηηθά ζέκαηα απεηιψλ, φπσο αθνχγνληαη ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο, εηδηθά κε ην είδνο ηεο ζεκαίαο καο πνπ κπνξεί θαλείο λα 

πεη φηη είλαη πειεθάλνο, γηαηί ππάξρνπλ άιιεο πεξηνρέο πνπ αθφκα ηνπο 

ππξνβνιάλε απφ ηηο βάξθεο. 

Δκείο δελ έρνπκε ηέηνηα ζέκαηα, δελ έρνπκε ζέκαηα ληε θαη θαιά 

πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ καο απφ 

αιφγηζηεο ελέξγεηεο απφ παξάλνκεο ελέξγεηεο ηφζν πνιχ, φζν απφ ηελ 

πξαγκαηηθά ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξψπνπ, ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο 

παξνπζίαο πνπ ρξφληα πνιιά παξαδνζηαθά ιεηηνπξγνχζε εθεί. 

Θέινπκε πεξηζζφηεξε θηελνηξνθία, ζέινπκε πεξηζζφηεξν 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγία, ζέινπκε ηελ αιηεία, ζέινπκε ν άλζξσπνο 
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δειαδή λα θάλεη φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ έθαλε θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε 

απηά θαη ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο θαη είλαη γλσζηφ πηα φηη γηα λα ππάξμεη έλαο 

θαιφο ηνπξηζκφο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα ππφινηπα ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα ζε θαιή αλάπηπμε γηα λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ κηα θαιή αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

Καη θιείλνληαο κε απηφ, εληάμεη, κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε 

πνιιά πξάγκαηα, ην ΔΠΠΔΡΑΑ έρεη παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν βεβαίσο 

ζηελ επηβίσζε ηνπ θνξέα ηα ηειεπηαία απηά ρξφληα, δελ μέξσ αλ ην μέξεηε θαη 

δελ μέξσ αλ ηζρχεη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. 

Αιιά ν θνξέαο ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη φινη νη θνξείο ηεο 

ρψξαο ζηεξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ ελεξγή 

δηαρείξηζε πνπ πξνζθέξνπλ, είηε απηφ ιέγεηαη θχιαμε, είηε ιέγεηαη 

ελεκέξσζε, είηε δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, είηε έξγα, κειέηεο, είηε νηηδήπνηε, 

ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, δειαδή ζην πξφγξακκα απηφ πνπ 

ηξέρεη ηψξα ζην παξειζφλ ήηαλ ην ΔΠΔΡ θαη ινηπά.  

Απηφ πνπ κνπ ιέηε ηψξα βεβαίσο θη εγψ ζρεηηθά δελ είκαη πνιχ 

παιηφο ζηε ζέζε απηή, αιιά αθνχσ απφ παιαηφηεξνπο πνπ ιέλε φηη θαη ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα πάιη ε Δπξψπε δήηαγε. Δπηηέινπο πηα ζηακαηήζηε απηφ 

ην πξάγκα, λα κε ιεηηνπξγνχλ νη θνξείο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, εγψ ζπκθσλψ 

απφιπηα κε απηφ πνπ ιέηε, πξέπεη λα πνχκε φηη δελ θξεκφκαζηε δελ πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ην ιεηηνπξγνχκε απηφ ην ζχζηεκα έηζη κε αο ην πσ αλ κνπ 

επηηξαπεί κε ιάζξν ηξφπν, πξέπεη λα ην ιεηηνπξγήζνπκε κε έλα ηξφπν πνπ 

λα είλαη νινθιεξσκέλνο θαη ζσζηφο. 

Ήδε ην γεγνλφο φηη ρξεκαηνδνηνχκαζηε απνθιεηζηηθά απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ δεκηνπξγεί ζην θνξέα καο θαη ηα έρνπκε πεη θαη επαλεηιεκκέλα θαη 

ηα μέξεηε θαληάδνκαη, φπσο θαη ζε άιινπο θνξείο, ηξνκαθηηθά πξνβιήκαηα 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο, κηα έρνπκε ρξήκαηα, κηα δελ έρνπκε ρξήκαηα, κηα δελ 

κπνξνχκε λα πάξνπκε ελεκεξφηεηα γηαηί ζα έπξεπε λα έρνπκε απφ αιινχ ηα 

ιεηηνπξγηθά καο φπσο ιέγακε. 

Οπφηε φιν απηφ ην πξάγκα δελ νδεγεί ληε θαη θαιά ζε θάηη 

θαιφ, θαζπζηεξνχκε πάξα πνιχ θαη εκείο θαη εζείο, γηαηί αλαγθάδεζηε λα έρεηε 

θάπνηεο πξνδηαγξαθέο γηα λα κπνξείηε λα καο ρξεκαηνδνηείηε θη απηφ είλαη 
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απφιπηα θαηαλνεηφ, θαζπζηεξνχκε πάξα πνιχ ζην λα κπνξέζνπκε λα 

θηηάμνπκε έλα έξγν πνπ λα πνχκε λα απηφ θάλνπκε. 

Κπξίσο αζρνινχκαζηε κε ηε θχιαμε, ηελ ελεκέξσζε, ην φηη 

αζρνινχκαζηε κε ηε θχιαμε πάξα πνιχ δεκηνπξγεί θαη πνιιέο αληηζέζεηο κε 

άιινπο ρξήζηεο ηνπ πάξθνπ θακηά θνξά, θαίλεηαη δειαδή πνιχ απηφ ην έξγν 

θη φρη ηφζν πνιχ άιια σξαία έξγα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. 

Ηδηαίηεξα ζηελ Πξέζπα φκσο ζα ήζεια λα ζηαζψ ζην γεγνλφο 

φηη θάλνπκε δηαρείξηζε ηνπ πγξφηνπνπ, δειαδή δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεο ησλ 

λεξψλ ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θηελνηξφθνπο, 

αιηείο, γεσξγνχο, νξληζνιφγνπο, ην Γήκν ηεο Πξέζπαο, ηελ Πεξηθέξεηα πνπ 

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηα λεξά. 

Γειαδή θάλνπκε θάηη θάζε ρξφλν ην νπνίν είλαη πξαγκαηηθά 

ηδηαίηεξν γηα ην θνξέα καο θαη ην πάξθν, πνπ ζπλαπνθαζίδνπκε κε κηα 

Δπηηξνπή πνπ ζπλαπνθαζίδνπκε κε κηα Δπηηξνπή πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ην 

θνξέα θαη ζε απηή ηελ Δπηηξνπή ζπλαπνθαζίδνπκε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηαρεηξηζηνχκε ηεο ζηάζκε ηεο ιίκλεο ηεο Μηθξήο Πξέζπαο έηζη πνπ λα 

πεηπραίλεηαη κία νκφθσλε αλ είλαη δπλαηφλ άπνςε γη΄ απηή ηε δηαθχκαλζε, λα 

κελ ππάξρνπλ δηαθσλίεο θαη λα εμππεξεηνχληαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηα 

ζπκθέξνληα αο ην πνχκε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Απηφ είλαη κεγάιν πξάγκα, γίλεηαη ηψξα κε ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

θνξέα θαη λνκίδσ φηη είλαη θάηη πνιχ ηδηαίηεξν θάζε ρξφλν, γηαηί πάληα ην ζέκα 

ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο ήηαλ απηφ πνπ δεκηνπξγνχζε ηηο κεγαιχηεξεο 

νμχλζεηο θαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα.  

Έρνπλ αθνπζηεί πνιιά πξάγκαηα ζην παξειζφλ, φηη ήζειαλ γηα 

ην δξπκφ λα παξζνχλ ηα θηήκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ινηπά, πνπ φια απηά 

βέβαηα δελ ήηαλ αιήζεηεο, αιιά ήηαλ κηα θφληξα πνπ ππήξρε αο ην πνχκε 

κεηαμχ ησλ νηθνιφγσλ θαη ησλ γεσξγψλ πνπ ηνπο παίξλεη ε ιίκλε ηα 

θαζνινρψξαθα. 

Κη έρνπκε θηάζεη ηψξα ζε έλα πνιχ θαιφ ζεκείν επηθνηλσλίαο 

θαη εμαηηίαο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη γίλεη θαη πνπ νδεχεη ζπλερψο ζε 

θαιχηεξεο ιχζεηο έρνπκε εληάμεη θαη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ηελ αγνξά γεο ζηγφκελσλ 

εθηάζεσλ ησλ παξαιίκλησλ ρσξαθηψλ θαη ειπίδνπκε λα κπνξέζνπκε λα ην 

πινπνηήζνπκε.  
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Ήδε έρεη πξνρσξήζεη ε εθηίκεζε απφ ηνπο νξθσηνχο εθηηκεηέο 

φιεο ηεο παξαιίκληαο δψλεο ζην πιαίζην ηνπ πξάζηλνπ ηακείνπ κάιηζηα γηαηί 

δελ ήηαλ επηιέμηκε δαπάλε απηή απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη είκαζηε έηνηκνη θη 

επρφκαζηε ζηηο επφκελεο κέξεο λα έρνπκε θαη ηνλ Ννκηθφ καο χκβνπιν 

νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δνπιέςνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη 

λα νινθιεξψζνπκε έλα παιηφ ζρέδην ην νπνίν νδεγεί θάπνπ θαη λα αθήζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα πξνιάβνπκε έλα ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα. 

Δπίζεο έρνπκε εθπνλήζεη έλα ζρέδην δηαρείξηζεο πνπ θη απηφ 

ππάξρεη θαη καο βνεζάεη πάξα πνιχ ζε φια..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Σν έρεηε παξαιάβεη, είλαη εγθεθξηκέλν;  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: Σν έρνπκε παξαιάβεη θαη κέλεη λα εγθξηζεί κε ππνπξγηθή 

απφθαζε απφ ηελ Αζήλα απφ ην Τπνπξγείν.  

  Απηφ ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν αλ κπνξείηε λα ην πεξάζεηε θη εζείο 

θη εκείο πηέδνπκε απφ ηελ πιεπξά καο ηηο Τπεξεζίεο, αλ κπνξεί απηφ ην 

ζρέδην δηαρείξηζεο λα εγθξηζεί ζα είλαη πνιχ-πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη κέζα εθεί 

πξνδηαγξάθνληαη φια ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπεη ν θνξέαο λα 

γίλνπλ ηα επφκελα ρξφληα. 

  Καη βεβαίσο θάπνηα απφ απηά πινπνηνχληαη ζήκεξα ή πξφθεηηαη 

λα πινπνηεζνχλ απφ ην πθηζηάκελν ηερληθφ δειηίν, αιιά πνιιά άιια 

πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ζε δεχηεξε θάζε, επρφκαζηε ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

Σψξα σο πξνο ην πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε ρξήκαηα βεβαίσο 

σο θνξέαο γηα λα θαιχπηνπκε ηα ιεηηνπξγηθά καο έμνδα, ηα νπνία είλαη 

ηεξάζηηα, είλαη θαη ε Λεηψ Παπαδνπνχινπ εδψ ε ζπληνλίζηξηά καο πνπ 

κπνξεί λα έρεη κηα εηθφλα πφζα είλαη ηα ρξήκαηα γηα κηα ρξνληά πεξίπνπ πνπ 

θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά καο, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε θηήξηα, έρνπκε θηήξηα ηα 

νπνία ηα έρνπκε δαλεηζηεί, έρνπλ παξαρσξεζεί ζε καο σο ρξήζε.  

Καη παξφιε ηελ νηθνλνκία πνπ θάλνπκε ζε φια πηα γηα λα 

κπνξνχκε λα κελ μνδεχνπκε θαη αλ καο κέλνπλ ρξήκαηα λα έρνπκε γηα ηηο 

πεξηφδνπο πνπ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε εθηακηεχζεηο εγθαίξσο είλαη αξθεηά 

ηα ρξήκαηα απηά.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 131 

Λνηπφλ πνπ κπνξνχκε λα ηα βξνχκε; Γελ μέξσ πνπ κπνξνχκε 

λα ηα βξνχκε, εκείο σο θνξέαο έηζη φπσο είκαζηε ζήκεξα θηηαγκέλνη δε 

λνκίδσ φηη έρνπκε θάπνηα πξφηαζε γηα ην ηη ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε γηα 

λα εηζπξάηηνπκε απηά ηα κεγάια πνζά γηα λα κπνξνχκε λα ιεηηνπξγνχκε 

ρσξίο ηε βνήζεηα απφ έμσ, ελ πάζε πεξηπηψζεη απφ κέζα. 

Απηφ ην πάγην αίηεκα ήηαλ πάληα φηη ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα 

βξε ρξήκαηα απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλ ζέιεη, πνπ ζα έπξεπε λα 

ζέιεη λα ηξέμεη απηνχο ηνπο θνξείο.  

Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ απηνί νη θνξείο, 

πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιχ ζεκαληηθά πξάγκαηα θη έρνπλ θάλεη πνιχ 

ζεκαληηθά πξάγκαηα, δε γίλεηαη ρσξίο λα ππάξρεη έλαο θνξέαο, δελ 

κπνξνχκε λα αθήλνπκε απηέο ηηο δξάζεηο λα ηηο θάλνπλ πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηδηψηεο, δελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. 

Τπάξρνπλ θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο πνπ επηβάιινπλ, δεηνχλ, 

πξέπεη θαλνληθά νη θνξείο λα έρνπλ ππεξεζίεο ηηο νπνίεο δελ έρνπλ απηή ηε 

ζηηγκή, ζα έπξεπε ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ θη έρνπλ βγεη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο λα κπνξέζνπκε λα ηνπο 

πινπνηήζνπκε θαη λα έρνπκε ππεξεζίεο. Πνπ γηα λα έρνπκε ππεξεζίεο γηα λα 

έρνπκε κφληκν πξνζσπηθφ ζεκαίλεη απηφ ζηνηρεηψδεο κφληκν πξνζσπηθφ, 

ρξεηάδνληαη ρξήκαηα, πνιχ θαηαλνεηφ, απφ άιινπο πφξνπο.  

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε ην Τπνπξγείν λα θξαηήζεη έλαλ 

ππξήλα ππεξεζηψλ, λα έρεη έλαλ θεληξηθφ ππξήλα, κηα νηθνλνκηθή ππεξεζία 

ζην Τπνπξγείν αο πνχκε, λα δηεπζεηεί ηα πξνβιήκαηα φια θαη λα αζρνιείηαη 

κε ηα ζέκαηα φισλ ησλ θνξέσλ.  

Ννκίδσ φηη φινη ν θνξέαο έρνπκε θνηλά, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη ν θαζέλαο ηε δηθηά ηνπ νηθνλνκηθή ππεξεζία, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε 

νηθνλνκία ζε πφξνπο θαη πξνζσπηθφ. Γελ είλαη απαξαίηεην δειαδή, δελ είλαη 

ζίγνπξν φηη ζέινπκε εθεί ηηο ππεξεζίεο καο, αιιά ππάξρνπλ θαλνληζκνί πνπ 

ηηο πξνβιέπνπλ θαη πξέπεη λα ππάξμνπλ θη έρνπκε κηα δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα 

απηή ηε ζηηγκή ε νπνία..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Οη δηαρεηξηζηηθέο επάξθεηεο απηέο ησλ θνξέσλ ήηαλ κπνξψ 

λα πσ φρη θαζφλ, ήηαλ ππνρξεσηηθέο γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

θνξείο, αιιηψο δε ζα ππήξρε, δειαδή ιέκε φηη δελ είλαη πνιχ θαιή ε 
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δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ δελ ππήξρε δηαρεηξηζηηθή 

επάξθεηα απηή ηε ζηηγκή δε ζα είρακε θνξείο δηαρείξηζεο.  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: αθψο, αιιά επηηξέςηε κνπ λα πσ ηελ πξνζσπηθή κνπ 

άπνςε..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Σν ζέκα φκσο κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πνπ ιέηε, απηφ 

είλαη ην απιφ, φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί, ην ζέκα είλαη φκσο φηη ν θάζε 

έλαο θνξέαο δηαρείξηζεο έρεη ηνλ ζπληνληζηή ηνπ, έρεη ηνλ βηνιφγν ηνπ, έρεη 

ηνλ ππεχζπλν ζηηο Πξέζπεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν 

παξαθνινπζεί, ην πξνζηαηεπφκελν είδνο. 

  Γειαδή έρεη κία καγηά νπζηαζηηθά ηεζζάξσλ-πέληε αηφκσλ ηα 

νπνία άηνκα απηά ζε θάζε πεξίπησζε εθηφο απφ απηνχο ηνπο ζπλεξγάηεο ή 

ηνπο εμσηεξηθνχο πνπ κπνξεί λα βνεζάλε, απηνί νη πέληε πξέπεη πάζε ζπζία 

λα ππάξρνπλ, λα είλαη κφληκνη, λα είλαη ζπλερφκελνη θαη λα κελ αιιάδνπλ, 

φπσο αο πνχκε θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ έγηλε πνπ αιιάμαλε θαη 

κεηαθεξζήθαλε θαη είρακε ηα πξνβιήκαηα.  

  Πξνζπάζεζα εγψ ζηελ αξρή λα ζαο πσ φηη απηά ηα νπνία 

είπαηε πνιχ ζσζηά, αιιά απηά δελ πξφθεηηαη λα ηα μαλαδνχκε κπξνζηά καο. 

Γειαδή ρηχπεζα ηψξα ην θακπαλάθη, είπαηε ηα δηθά ζαο θη εκείο ζθεθηφκαζηε 

νξηζκέλα πξάγκαηα, λα δνχκε ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ 

γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θνξείο δηαρείξηζεο δσληαλνχο ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή.  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: χκθσλνη..  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Απιψο επεηδή έγηλε κία πξφηαζε θη έγηλε ε ζπλάληεζε, ζα 

νινθιεξσλφηαλ ε πξφβιεςε ηνπ 3937 γηα ηηο Γηεπζχλζεηο πληνληζκνχ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ απηφ είρε απνθαζηζηεί φηη ζα γίλεη ζην ΤΠΔΚΑ, απηφ γλσξίδνπκε. 

Καη επηπιένλ κε ηνλ 4109 ή 4019, ηψξα δε ζπκάκαη, ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ 

θαηαξγήζεθαλ, πνπ ζπγρσλεχζεθαλ θαη ηα ινηπά.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δληάμεη απηφ έρεη αληηκεησπηζηεί ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη γη΄ απηφ δελ αλέθεξα θαλ ην ζέκα ηεο 

παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο, γηαηί ζεσξψ φηη απηή ε παξνχζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδνο ζα θιείζεη. 
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  ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα πξέπεη ζην ηέινο λα κελ 

παξαδψζνπκε ζηελ Κνηλφηεηα ιεηηνπξγία θνξέα, ζα πξέπεη λα παξαδψζνπκε 

θάπνην έξγν, δειαδή απηφ πνπ είπαηε φηη έρνπκε θάλεη ζα πξέπεη απηφ λα 

αλαδεηρζεί θαη ίζσο θαη κέζα ζην 2014 φρη ζην ηέινο ηνπ 2015, αιιά γηα ηελ 

παξνχζα πξνγξακκαηηθή πηζηεχσ φηη δελ ηίζεηαη ζέκα.  

Απηφ πνπ αλέθεξα, αλέθεξα πάληνηε ην κέιινλ..  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Παξαηάζεθαλ δειαδή αθφκα θαη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο φρη 

ζηνπο ζπγρσλεπκέλνπο;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ναη θαη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Παξαηάζεθαλ απηνηειψο φπσο ήηαλ;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Καη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Γειαδή νχηε νη ζπγρσλεχζεηο ηζρχνπλ νχηε νη 

θαηαξγνχκελνη;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα δνζεί κηα παξάηαζε κέρξη ην 2015.  

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Με λνκνζεηηθή ξχζκηζε, κηα παξάηαζε θαληάδνκαη 

λνκνζεηηθή.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ναη.  

Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Τπήξρε κηα ζθέςε, γξάθηεθε θηφιαο θαη ζε επίπεδν 

Κνηλφηεηαο έρεη δεηεζεί απφ φηη μέξσ, γηα έλαλ πεξηθεξεηαθφ θνξέα 

δηαρείξηζεο αλά Πεξηθέξεηα δειαδή έλαλ θνξέα δηαρείξηζεο πεξηνρψλ 

NATURA. Τπάξρεη απηή ε ζθέςε θη αλ απηή ε ζθέςε ππάξρεη κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεί ην ζθεπηηθφ ησλ θνηλνηηθψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πιένλ θνξέσλ δηαρείξηζεο; Έρεη ηεζεί απηφ απφ ηελ πιεπξά 

ζαο;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γελ ην γλσξίδσ αλ έρεη ηεζεί θάηη ηέηνην λα είλαη έλαο 

πεξηθεξεηαθφο θνξέαο, πξνθαλψο ε πξφζεζε είλαη λα κελ ηαξάμεη ηα λεξά ην 

ζχζηεκα ζε απηή ηελ πεξίνδν ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα ζηελ απψιεηα πφξσλ, απφ θεη θαη πέξα φια είλαη ζην ηξαπέδη, 

ίζσο θαη απηφ, ίζσο θαη θάπνηα άιια. 

  Ίζσο φπσο ζαο είπα πξηλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηα νπνία 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ν θνξέαο νξηδφληηα, 
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αιιά φια απηά είλαη ζθέςεηο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ βέβαηα πνιχ λσξίηεξα 

ψζηε λα ηνπο έρνπκε γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή.  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: Να πσ πάλσ ζε απηφ θάηη αλ κνπ επηηξέπεηε, γηα ην ζέκα 

ηνπ λα είλαη νη θνξείο ζε κηα Πεξηθέξεηα ή ζε έλα νπνηνδήπνηε γξαθείν 

θάπνηαο Τπεξεζίαο;  

  Δίλαη ζεκαληηθφ απφ ηε δηθή κνπ εκπεηξία θαη λνκίδσ θαη ησλ 

ππνινίπσλ Πξνέδξσλ θαη κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ λα ππάξρνπλ 

απηά ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, γηαηί εθεί ζηελ Πξέζπα είλαη άλζξσπνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ηνπηθνί, ππάξρεη κηα ηξηβή θαη κηα επηθνηλσλία πνπ είλαη 

πξαγκαηηθά ηδηαίηεξε θαη δελ είλαη εχθνιν λα γίλεηαη απηφ απφ έλα γξαθείν 

απφ καθξηά. 

Καη ην παξειζφλ έρεη δείμεη φηη δελ είλαη κηα δνπιεηά πνπ εχθνια, 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο άιιεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ ήδε 

θνξησκέλν ην πξφγξακκά ηνπο. Γειαδή θάπνηα πξάγκαηα πηζαλφλ λα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θεληξηθά, αιιά θαιφ είλαη λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη εθεί πέξα επηηφπνπ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: πκθσλψ, πάλησο απηή ε πξφηαζε ζηελ νπνία δε δίλσ 

κεγαιχηεξε δηάζηαζε, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εληάζζεζαη ζε έλαλ θνξέα 

θαη ηνπηθά θαη απφ πιεπξάο γξαθείνπ, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο δηνηθεηηθά λα 

εληάζζεζαη θάπνπ θαη ην γξαθείν λα είλαη ζηε ζέζε…  

(Κιεηζηά πξαθηηθά) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ο θ. Βιαηήο ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ην ιφγν.  

 

«Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ» 

 

Η. ΒΛΑΣΖ: Πάξα πνιχ γξήγνξα θαη επηγξακκαηηθά θαη΄ αξρήλ λα πνχκε γηα 

φζνπο ίζσο δελ ην ζπκνχληαη φηη πξν ησλ ππιψλ βξίζθεηαη ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο ιεθαλψλ πνηακνχ ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο, δειαδή φηαλ ιέκε 

"πξν ησλ ππιψλ" κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην αλακέλνπκε φηη ζα είλαη 

ππνγεγξακκέλν θαη εγθεθξηκέλν.  
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Ση ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη φηη ζα έρνπκε ζηα ρέξηα καο κία 

θαλνληζηηθή απφθαζε, ε νπνία ζα καο πξνζδηνξίδεη γηα ηα επφκελα ρξφληα ηη 

βξαρππξφζεζκεο, ηη κεζνπξφζεζκεο, ηη καθξνπξφζεζκεο απνθάζεηο γηα 

κέηξα θαη δξάζεηο πξέπεη λα πάξνπκε. 

Σν δεχηεξν πνπ ζα πξνζδηνξίδεη είλαη πνηνη ζα πινπνηήζνπλ 

απηέο ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπκε, πνηνη θνξείο, πνηεο ππεξεζίεο 

πινπνηνχλ απηέο ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπκε; Απηφ αθνξά φιε ηελ 

Πεξηθέξεηά καο θαη αθνξά βέβαηα μερσξηζηά θαη ην θνκκάηη ησλ Πξεζπψλ, 

επεηδή κηινχζακε γηα ηηο Πξέζπεο. Τπάξρεη θη έλα παξάξηεκα, 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ ππνιεθάλε απνξξνήο μερσξηζηή.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη΄ αξρήλ εκείο δελ είκαζηε απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο πνπ είρακε εγθεθξηκέλα ζρέδηα, άξα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα έρνπκε 

θαη πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο. Γηαηί ιέσ δελ ήηαλ θαη ην ιέσ ζε φινπο; Έλα 

άιιν πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο είλαη φηη νη πξνηάζεηο γηα ηα 

έξγα θαη ηηο κειέηεο πνπ ζα θάλνπκε απφ δσ θαη ζην εμήο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηέο νη κειέηεο θαη ηα έξγα κε ηηο απνθάζεηο κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

έρνπκε βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θη απηφ πξέπεη λα ην μεθαζαξίζνπκε 

πάξα πνιχ θαιά. 

Απηφ ηη ζεκαίλεη ινηπφλ; ηη άκεζα θαη εκείο ζε απηφ ζα 

πάξνπκε ηελ πξσηνβνπιία ηηο ακέζσο επφκελεο εβδνκάδεο θαη κφιηο 

πάξνπκε ήδε εηνηκάδνπκε εζσηεξηθά ηελ νκάδα καο, λα ζπγθξνηήζνπκε λα 

καδέςνπκε φινπο ηνπο θνξείο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, έηζη 

ψζηε θαη΄ αξρήλ λα ελεκεξσζνχκε θαη δεχηεξνλ λα νκνλνήζνπκε λα 

ζπκθσλήζνπκε θαη ηξίηνλ λα απνθαζίζνπκε γηα ην ηη θαη πνηνο θαη ηη 

πξνηεξαηφηεηεο ζα βάινπκε γηα λα πξνηείλνπκε, έηζη ψζηε λα πξνιάβνπκε ηε 

λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

Γηαηί πξέπεη λα ην θάλνπκε απηφ; Γηαηί ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

πξνβιέπνπλ ηξεηο πεξηφδνπο παξαθνινχζεζεο, ε πξψηε πεξίνδνο έρεη 

νπζηαζηηθά ραζεί, έρεη ηειεηψζεη, πνπ είλαη ε πεξίνδνο απφ ην 2009 κέρξη ην 

2015, νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε κέζα ζε απηφ ην ιίγν 

δηάζηεκα πνπ καο απνκέλεη ην ηη ζηνηρεία πξαγκαηηθά κπνξνχκε πέξα απφ ηε 

κειέηε απηή πνπ γίλεηαη θαη πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ είραλ 

νη κειεηεηέο ηη άιια πξάγκαηα κπνξνχκε εκείο λα καδέςνπκε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ζα έρνπκε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, έηζη ψζηε λα 
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δηακνξθψζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο λα αλαζεσξήζνπκε απηφ ην ζρέδην γηα ηε 

δεχηεξε πεξίνδν παξαθνινχζεζεο, γηα ηε δεχηεξε εμαεηία. 

Δθεί ινηπφλ θη εδψ ζα θιείζσ ηε ζχληνκε απηή παξέκβαζε, ζα 

πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε φινη καο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, φηη δειαδή 

κέρξη ηέιε Ηαλνπαξίνπ ζα έρνπκε βξεζεί νπσζδήπνηε λα μεθηλήζνπκε απηή ηε 

ζπδήηεζε γηα ηα κέηξα θαη γηα ηηο δξάζεηο θαη γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα 

θάλνπκε.  

Διπίδσ απφ ηελ πιεπξά ηε δηθηά καο νη νπνίνη είκαζηε έλαο 

θνξέαο πνπ δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη κειέηεο θαη έξγα, γηαηί δε δηαζέηεη ηνλ κεραληζκφ 

γηα λα ην θάλεη, δελ μέξσ αλ ζα ππάξμεη απηή ε δπλαηφηεηα, πάλησο ζίγνπξα 

ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ηνλ ζπληνληζηηθφ ξφιν ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ 

δνπιέςνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 

Κη ειπίδσ βέβαηα φηη ζα καο εληζρχζνπλ θαη κε πξνζσπηθφ γηαηί 

απηή είλαη ε πξννπηηθή, φηη ζχληνκα ζα έρνπκε ελίζρπζε κε ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ ζηε Γηεχζπλζε γηαηί είκαζηε απειπηζηηθά ιίγνη γηα ην βνπλφ πνπ 

έρνπκε κπξνζηά καο, γηαηί έηζη θη εδψ θαη κε απηφ ζα θιείζσ είδακε πνιινχο 

ζπκπαζείο αλζξψπνπο απφ θνξείο Γεκάξρνπο θαη ινηπά πνπ ηξέρνπλ θη 

έρνπλ αγσλία γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο. 

Καη εθείλν πνπ πξνζπαζνχζα λα ηνπο πσ είλαη φηη δελ είλαη ην 

ηέινο ηνπ θφζκνπ απηφ ην ζρέδην, είλαη ε αξρή ηεο αλεθφξαο, απφ δσ θαη 

πέξα καο πεξηκέλεη ε πνιιή δνπιεηά γηα λα βάινπκε ην ζηίγκα. Απηφ είλαη έλα 

εξγαιείν, ην παίξλνπκε ζηα ρέξηα καο θαη πξέπεη λα ην δνπιέςνπκε.  

Απηά, επραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, απιψο ήζεια λα πσ φηη νπζηαζηηθά 

είλαη απηφ πνπ είπακε φηη μεθηλάο κε απηφ ην πιαίζην θαη απφ θεη θαη πέξα είλαη 

πξφγξακκα κέηξσλ θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε θη απηφ έρεη ζρέζε θαη κε 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ θνξέα φηη γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή αλ ιπζεί ην ζέκα 

ην βαζηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο, είλαη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα λα κπνξέζεηε λα 

βάιεηε θη εζείο θάπνηνπο ζηφρνπο θαη θάπνηα έξγα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

ησλ Πξεζπψλ.  

Η. ΒΛΑΣΖ: Μφλν κία θνπβέληα πνπ μέραζα λα πσ ελεκεξσηηθά, επεηδή ην 

ζέκα ησλ Πξεζπψλ είλαη εηδηθφ θαη γηα έλα άιιν ιφγν, φρη κφλνλ γηα ην θπζηθφ 
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θάιινο ή γηα ην νπνηνδήπνηε άιιν πνπ αθνξά εκάο, είλαη φηη είλαη έλα 

δηαζπλνξηαθφ δήηεκα, αθνξά θαη άιια δχν θξάηε. 

  Απιά ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη ηψξα απηή ηελ πεξίνδν κέζσ 

ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ βξίζθνληαη ζε ζπδήηεζε γηα λα γίλεη ε δεχηεξε 

ζπλάληεζε δηαθξαηηθή κεηαμχ Διιάδαο-θνπίσλ θαη Αιβαλίαο, ε νπνία ζα 

γίλεη ζηα θφπηα θαηά πάζα πηζαλφηεηα, δε γλσξίδνπκε αθφκα ηελ 

εκεξνκελία, ζα είλαη ζηνπο επφκελνπο δχν-ηξεηο κήλεο. Πξνζδηνξίζηεθε; 

Μάιηζηα, εζχ είζαη πην ελεκεξσκέλνο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Τπάξρεη απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία θάπνηα παξέκβαζε; Ο 

θ. Βαξβέξεο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία έρεη ην ιφγν.  

Σ. ΒΑΡΒΔΡΖ: Δγψ ζα ήζεια λα βάινπκε ιίγν έλα πιαίζην, ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο νξίδεη θαη θάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο, δειαδή είλαη γηα θάπνηνπο 

ηνκείο φπνπ ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο θαη νη Γήκνη 

θαη ε Απνθεληξσκέλε γηα ην πψο ζα σξηκάζεη θάπνηα έξγα λα ηα εληάμεη.  

Έηζη ηειείσο επηγξακκαηηθά πξνθαλψο ζα ζπλερίζνπλ ηα έξγα 

ησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ, απηά πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, έηζη ψζηε λα 

θιείζνπκε κε ηνπο νηθηζκνχο γ΄ πξνηεξαηφηεηαο θαη ελδερνκέλσο θαη ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο φπνπ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα θαθήο θαηάζηαζεο ησλ 

λεξψλ ζε επίπεδν νδεγίαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία, αθφκε θαη γηα 

κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ιπκάησλ ηνπο θαη θάπνηνη θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην δηαρείξηζεο.  

Δπίζεο έλα άιιν κεγάιν θνκκάηη είλαη ν έιεγρνο ησλ δηαξξνψλ 

θαη έξγα δηαξξνψλ, έλαο άιινο ηνκέαο είλαη νη επεθηάζεηο θαη νη 

αληηθαηαζηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο, άξα ε χδξεπζε ζεσξείηαη πξνηεξαηφηεηα 

θαη γηα ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία θαη ζην ζρέδην δηαρείξηζεο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα 

ηελ νδεγία. 

Πέξα ινηπφλ απφ ηα έξγα πνπ ηξέρνπλ ή ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξέπεη λα γίλεη κία πξνζπάζεηα ηελ 

επφκελε δηεηία λα σξηκάζνπλ πξνηάζεηο γηα λέα έξγα, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζην Δ. 

Δπίζεο ην ζρέδην δηαρείξηζεο πξνβιέπεη θάπνηα δξάζε 

γεληθφηεξε ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θάπνησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ, έλα απφ απηά, κία νδεγία ηέινο πάλησλ ή κία δηάηαμε πνπ πξέπεη 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 138 

λα εμνξζνινγίζνπκε θαη είλαη ζηελ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ ηέζεθαλ 

δηάθνξα ζέκαηα.  

Ήδε έρνπκε επεμεξγαζηεί θάπνην θείκελν ΚΤΑ ην νπνίν είλαη 

έηνηκν γηα πξνψζεζε ζηα Τπνπξγείν γηα δηαβνχιεπζε έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα βάινπκε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

σξηκάζνπλ θαη ζα πξνηαζνχλ ηα θαηλνχξηα έξγα.  

Έλαο άιινο κεγάινο ηνκέαο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ιπκάησλ ησλ λεξψλ θη έλαο ηνκέαο είλαη ε εμνηθνλφκεζε θαη΄ νίθνλ, ε 

εμνηθνλφκεζε γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη΄ νίθνλ ζε επίπεδν 

άξδεπζεο, ζε επίπεδν χδξεπζεο θαη ζε επίπεδν βηνκεραλίαο.  

Θα ζηακαηήζσ φκσο γηαηί πξέπεη λα θχγνπκε, αλ θαη έρνπκε 

πνιιά λα πνχκε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Αβξακνπνχινπ Δξκηφλε ε Γηεπζχληξηα 

ηεο ΓΔΤΑΑΦ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο έρεη ην ιφγν.  

 

«Γηαρείξηζε Τγξώλ Απνβιήησλ» 

 

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Θα κηιήζσ γηα χδξεπζε απνρέηεπζε Φιψξηλαο θαη 

ηειεζέξκαλζε.  

Λνηπφλ μέξεηε πνιχ θαιά, θ. Βαξβέξε μέξεηε θη έρνπκε βξεζεί 

θαη παιαηφηεξα θαη βεβαίσο ζην ζέκα ησλ ιπκάησλ θαιά πάκε ζηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο, θαιά πάκε ζηε δηαρείξηζε ηνπ πνζίκνπ θαη ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 

ησλ ππνγείσλ λεξψλ, αιιά απηφ πνπ γίλεηαη κε ηα αζηηθά ιχκαηα ηα νπνία 

βέβαηα εκείο νη θνξείο δηαρείξηζεο ηα έρνπκε δήζεη ζην πεηζί καο επεηδή 

θπγνδηθνχλ φινη πιένλ, απέλαληί καο δεηνχλ επζχλεο, 

Κη εκείο θηάλνπκε κπξνζηά ζε ηνίρνπο φζνλ αθνξά θαιά λα ηα 

κειεηήζνπκε θαιά λα ηα πξνσζήζνπκε αιιά κφιηο ηα ππνβάιινπκε 

αξρίδνπκε θαη βιέπνπκε ηνπο απνθιεηζκνχο κπξνζηά καο θαη δελ κπνξνχκε 

λα πινπνηήζνπκε ηίπνηα.  

Απηφ ζαο ην βάδσ ζαλ δεδνκέλν γηαηί φινη μέξεηε φηη έλα πιήξεο 

ζχζηεκα απνηειείηαη, εκείο ππεξεηνχκε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη είλαη 
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ζπλπθαζκέλνο κε ηε δεκφζηα πγεία. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ εθφζνλ πάξνπκε 

πιένλ ηελ απνξξνή έρεη δχν ρσξηζηηθά δίθηπα, έρεη απνρέηεπζε θαη φκβξηα 

θαη έρνπκε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.  

Λνηπφλ φηαλ πξνσζνχκε κειέηεο απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ, ηα 

φκβξηα δελ πεξπαηάλε, νχηε νη απνρεηεχζεηο, γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν, είηε 

ζε επίπεδν ΠΔΠ, είηε ζε επίπεδν ΔΠΑ. Ζ θνηλνηηθή νδεγία 91 ιχλεη ηα 

ζέκαηα απφ 10 ρηιηάδεο ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο θαη πάλσ θαη δε ιχλεη ηα 

ζέκαηα θάησ απφ 2 ρηιηάδεο.  

Δγψ ζαλ ΓΔΤΑΑΦ έρσ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ, ζαθψο θαη 

πηζηεχσ φπσο θη εζείο θαηαιαβαίλεηε ζε επίπεδν θεληξηθήο δηαρείξηζεο 

αληηκεησπίδνληαη φια θαη ζαλ ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζαλ επίπεδν επζχλεο θαη 

ζαλ φια θαη ζαλ επαλάρξεζε αλ ζέιεηε θαη ησλ πγξψλ θαη ησλ ζηεξεψλ 

εθξνψλ. 

Αιιά φηαλ θηάλσ λα ππνβάιισ κηα κειέηε κε ζπιιεθηήξηνπο 

αγσγνχο 3,5-4 εθαηνκκχξηα πξηλ απφ ρξφληα δελ πεξπαηάεη ζην Σακείν 

πλνρήο γηαηί δελ πιεξψλεη ηηο επηιεμηκφηεηεο θαη ηα ινηπά, γηαηί ηη θάλσ; 

Μαδεχσ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο νηθηζκνχο, ηα θέξλσ φια ζην ζηαζκφ κνπ θαη 

δελ πεξπαηάεη ε κειέηε θαη έρνπλ απαμησζεί θαη νη θφπνη θαη νη εξγαηνψξεο 

θαη νη ρξνλνψξεο ησλ επηζηεκφλσλ θαη νη ακνηβέο θαη ηα πάληα.  

Γειαδή δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε κε πνηα θξηηήξηα πιένλ ζα 

κπνξνχκε λα ππνβάιινπκε πξνηάζεηο; ήκεξα έρσ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

Γήκνπ Φιψξηλαο θαπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ θαη κέρξη ην 2014 ζα πάξσ 44 

Σνπηθά Γηακεξίζκαηα ηα νπνία έρνπλ ζηα αξρεία ηνπο κειέηεο, ηηο νπνίεο 

πξνψζεζα ζην ΠΔΠ θαη δελ πξνρσξήζαλε, ηηο πξνψζεζα αιινχ θαη δελ 

πξνρσξήζαλε. 

κσο εγψ έρσ λα ζθεθζψ ηξεηο ιεθάλεο απνξξνήο, κηαο 

δηεπξπκέλε ιεθάλε απνξξνήο, κε ηα πδξεπηηθά ηνπο θαη ηα απνρεηεπηηθά ηνπο 

θαη δελ μέξσ κε πνην ηξφπν ζα πξνσζήζσ απηέο ηηο κειέηεο, αλ ζα ηηο 

επηθαηξνπνηήζσ, αλ ζα αμίδεη ηνλ θφπν λα δνζνχλ ρξήκαηα θαη δε ζα έρνπλ 

θακία ηχρε.  

Πξνζέμηε απηφ πνπ ζαο ιέσ, ηα δίθηπα δελ είλαη μέλα κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, έρνπλ κειεηεζεί νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη γηα δηαρσξηζηηθά 

δίθηπα. Σα δίθηπα είλαη φια… φπνπ πάεη θαλείο λα ππνβάιιεη κειέηεο γηα 
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δηαρσξηζηηθά δελ εγθξίλνληαη, δειαδή ηη ζέιεηε λα θάλνπκε, λα θηλνχκαζηε 

κφλν κε έλα δεμί ρέξη θαη ρσξίο ην αξηζηεξφ;  

Λάβεηέ ηα ζνβαξά ππφςε ζαο, κελ πεξηκέλεηε κφλν απφ ηνπο 

θνξείο, νη θνξείο είλαη κφλν γηα λα δίλνπλ ιφγν θαη λα πεγαίλνπκε ζηα 

δηθαζηήξηα λα θαηαζέηνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηη πξάμεηο θαη ηη θξνληίδα έρνπκε 

δψζεη θαη ηη θαηάζεζε ςπρήο έρνπκε ζηα ηφζα ρξφληα πνπ ππεξεηνχκε.  

Ση ζα θάλνπκε φκσο; Γηαηί δε ζα κείλεη ηίπνηα φξζην. Δδψ ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ν πδξνθφξνο νξίδνληαο είλαη πάξα πνιχ πςειφο, δελ 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηίπνηα, νη ρξήζεηο είλαη κεηθηέο, δελ πξφθεηηαη γηα 

θαζαξά αζηηθή ρξήζε, κηιάκε γηα πεξηνρέο πνπ ηαπηίδνληαη ζρεδφλ θαη κε 

αγξνηηθέο ζπλππάξρνπλ θαη εθξνέο απφ ζηάβινπο θαη ηα ινηπά.  

Γειαδή πφζν ζεκαηνθχιαθεο λα γίλνπκε θαη ζε πφζα 

αληηθείκελα θαη κε πνην ηξφπν θαη φηαλ έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ην πξνζσπηθφ 

πνπ έρνπκε θαη ηα ιεηηνπξγηθά καο έμνδα είλαη κεγάια θαη βεβαίσο εγψ ζαλ 

ΓΔΤΑ κέρξη ηψξα έρσ θαη ην ζέκα ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο, δειαδή ζεο έξγν; 

Γαλείζνπ.  

«Θεο έξγν δαλείζνπ» δελ είλαη λνηθνθπξηφ απηφ λα έρσ ίδηα 

ζπκκεηνρή πςειή. Ξεθίλεζα λα μειψλνπκε ηελ πφιε απφ ην 1996 κέρξη ην 

2000, έρνπκε δηαρσξηζηηθά δίθηπα, έρνπκε έλα βηνινγηθφ άξηζην, έρνπκε πάξεη 

θαη ηα εχζεκα ζε ειέγρνπο, απφ θεη θαη κεηά φκσο ε ζπκκεηνρή κνπ ήηαλ 27% 

θη έρσ δάλεην ην νπνίν ην πιεξψλσ αθφκα θαη κέρξη ην 2018 θαη ήδε έρσ 

μεθηλήζεη θαη ηειεζέξκαλζε κε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ άιιεο ίδηαο 

ζπκκεηνρήο. 

Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ φηη πξέπεη λα έρνπκε ζαθέο πιαίζην, 

ζην νπνίν θηλνχκαζηε, ζεζκνζεηεκέλν, λνκηθά θαηνρπξσκέλν, λα μέξνπκε ηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε, λα κελ αρξεζηεχεηαη θαλέλαο πφξνο, θαλέλαο θφπνο 

θαη λα μέξνπκε φηη απηφ πνπ ππεξεηνχκε έρνπκε δίπια καο εζάο γηα ηνπο 

νπνίνπο καδί κε ηνλ δηθφ ζαο ηνλ αγψλα δε ζα ραζεί νχηε έλα επξψ θαη πιένλ 

ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πνηνηηθά, ζα κηιάκε θαη ζα ζηνρεχνπκε πνιίηεο πνπ 

είλαη δίπια καο θαη ζα θξαηάκε θαη ηνλ ηφπν καο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Γελ γίλεηαη κφλν κε ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν ηξαπεδηνχ, πξέπεη 

λα καο δψζεηε θαηεπζχλζεηο. Πείηε καο ηη κπνξνχκε γηα ηελ 4ε 

πξνγξακκαηηθή, ηη ζα βάινπκε. Έρνπκε δεδνκέλα, κπνξψ λα ζαο ηα 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 141 

γλσξίζσ, κπνξνχκε αλ ηα πεξάζνπκε θη απφ ηηο Γηνηθήζεηο εγθεθξηκέλα, αιιά 

ηη ζα θάλνπκε, ηη ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηήζνπκε θαη ζε πνηα θαηεχζπλζε θαη 

πνπ ζα απεπζπλζνχκε θαη πάλσ ζε πνην φξην; 

ηαλ ε ίδηα ε θνηλνηηθή νδεγία κηιάεη, είκαζηε κηα πεξηνρή κε 

επαίζζεηνπο απνδέθηεο γηαηί πάεη ζε ηξίηε ρψξα, έρνπκε ηέιεηα επεμεξγαζία, 

αιιά είλαη ηνπηθή, είλαη ζε κηα κηθξνθιίκαθα θη φιε ε επξχηεξε πεξηνρή 

ξππαίλεηαη;  

Ο ίδηνο «επαίζζεηνο» πεγαίλεη ζηε Φχξνκ θαη μαλαγεκίδεη ζηελ 

ππφινηπε πνξεία απφ ηηο ππφινηπεο Κνηλφηεηεο, γηαηί είλαη θάησ ησλ 2 

ρηιηάδσλ θαηνίθσλ θαη ηη ζα θάλνπκε δειαδή, ζα απαμηψλνπκε ην έξγν πνπ 

θάλνπκε εκείο ζαλ ΓΔΤΑ Φιψξηλαο γηαηί παξαθάησ πξέπεη λα ηα ξίρλνπλ 

αηφθηα ζην αθνπιέβα θαη λα πεγαίλεη ζηε Φχξνκ πνπ είλαη παξαπφηακνο 

ηνπ Αιηάθκνλα;  

Ση ζα θάλνπκε κε ηηο Κνηλφηεηεο ησλ 2 ρηιηάδσλ; Αλ κηα 

δηαρεηξηζηηθή κειέηε, ηνπ Αμηνχ, φηαλ έξρεηαη πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ 

Αληηγφλνπ θαη πάεη ζηνλ Αμηφπηζηε, νη κειέηεο πνπ έρνπκε θαη ελψλνπλ φια 

απηά, δελ κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ ζαλ ηζνδχλακνη θάηνηθνη λα ζεσξεζεί 

κηα εληαία κειέηε ζε εληαία δηαρείξηζε; Γηαηί πξέπεη λα απνξξίπηνληαη απηέο νη 

κειέηεο θη απηά ηα έξγα;  

Πξέπεη λα καο απαληήζεηε λα καο θαζνδεγήζεηε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Οπζηαζηηθά απηφ ην νπνίν ιέηε, ζα ζαο απαληήζσ γηα ηηο 

θαηεπζχλζεηο.. 

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Καη γηα ην ζέκα ηεο ιάζπεο παξαθαιψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ναη, λαη, δελ ηίζεηαη ζέκα θαηεπζχλζεσλ, λνκίδσ φηη νη 

θαηεπζχλζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Απιψο εζείο βάδεηε έλα ζέκα πνιχ 

ζνβαξφ, ελφο άιινπ ηχπνπ agglomeration, δειαδή νπζηαζηηθά βάδεηε έλαλ 

ηχπν κηαο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο κηαο πεξηνρήο θαη φρη ηφζν δηαρείξηζεο ζε 

επίπεδν νηθηζκνχ.  

Απηή ηε ζηηγκή ε νδεγία θαη ε ζπκκφξθσζε ζηελ νδεγία είλαη 

πεληαθάζαξε, νη θαηεπζχλζεηο είλαη θαζαξέο, ζνπ ιέεη φηη ζνπ ρξεκαηνδνηψ 

νηθηζκνχο γ΄ πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη είλαη κεηαμχ 2 θαη 15 ρηιηάδεο, απηφ 

είλαη δεδνκέλν, δελ ηίζεηαη ζέκα ζε απηή ηε δηεπθξίληζε. 
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Γελ ζνπ απνξξίπηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε λα ζνπ 

ρξεκαηνδνηήζεη θαη θάπνηεο άιιεο δξάζεηο νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε 

κπνξεί λα βιάςνπλ πεξηβαιινληηθά κηα πεξηνρή, φπσο ην πξφβιεκα είλαη 

απιφ, λνκίδσ ην γλσξίδεηε φινη, είλαη ην νηθνλνκηθφ, είλαη θαζαξά.  

Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε έλα budget 

ζπγθεθξηκέλν, κάιηζηα νη ηειεπηαίεο εμαγγειίεο νη νπνίεο έγηλαλ νη νπνίεο δελ 

έρνπλ γίλεη αθφκε ζην ραξηί θαη ην είπα ην πξσί ε δνκή πεγαίλεη ζε επίπεδν 

πεξηβάιινληνο θαη ππνδνκψλ ηνπ νπνίνπ αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί νχηε ε 

δνκή ηνπ νχηε ε νξηζηηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή.  

Καηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη φηαλ ππάξρεη έλα budget ην νπνίν δελ 

είλαη επέιηθην νχηε κπνξνχκε λα έρνπκε έλα πξφγξακκα ην νπνίν πξφγξακκα 

αθνξά κφλν ηα λεξά, έρνπκε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, έρνπκε δηαρείξηζε 

πγξψλ απνβιήησλ, έρνπκε δξάζεηο ελέξγεηαο, έρνπκε πνιιέο δξάζεηο νη 

νπνίεο αλαγθαζηηθά παίξλνπλ έλα θνκκάηη απφ φιν απηφ ην budget θη απηφ 

πνπ απνκέλεη θη απηφ είλαη ην πξφβιεκα, είλαη θαζαξά ην νηθνλνκηθφ. 

Δάλ ηψξα ππάξμεη κηα ξχζκηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

φπσο ιέηε, νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα θαη 

κπνξεί λα ππάξμεη κηα ξχζκηζε θαη κία ζπλνιηθή παξέκβαζε ή ζπλνιηθή 

δηαρείξηζε, απηφ είλαη ππφ ζθέςε, αιιά μέξεηε θάηη; Απηή ηε ζηηγκή ήδε ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κεηαθέξεηαη 1,5 δηο πξνυπνινγηζκφο 

έξγσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, ηα νπνία είλαη γ΄ πξνηεξαηφηεηαο.  

Γε ζεκαίλεη φηη ην 1,5 δηο ζα θάεη φιν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη δε ζα έρεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηίπνηα άιιν, κπνξεί απηφ λα 

γίλεη κία θαηεγνξηνπνίεζε θαη κία αμηνιφγεζε θαη λα πάξεη θάπνηα ηκήκαηα 

θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ πεξηβαιινληηθψλ θαζαξά ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηα άιια λα πινπνηεζνχλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα.  

Ζ θαηαλνκή είλαη άγλσζηε, γη΄ απηφ επεηδή είλαη αθφκε άγλσζηε 

ε θαηαλνκή θαη αθφκε άγλσζηε ηη ζπκκεηνρή ζα έρεη απηφ ην budget ζην θάζε 

έλα πξφγξακκα, ζαο κηιάσ φηη μέξνπκε ηηο θαηεπζχλζεηο, δελ μέξνπκε φκσο 

ηελ θαηαλνκή ηε ρξεκαηνδνηηθή γηα λα ζαο πσ αλ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί 

θάηη απφ απηά ηα νπνία ιέηε.  

Σψξα, άιια έξγα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα 

κέηξσλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ησλ δηαξξνψλ ησλ πδξεχζεσλ θαη ηα ινηπά, φια 
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είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο εθηφο απφ ηελ θεληξηθή, εθηφο απφ ην πξφγξακκά 

καο, ην νπνίν δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ν δηαρσξηζκφο ηνπ «παληνξντθνχ» 

ζε ρσξηζηηθφ, ην νπνίν αλαγθαζηηθά μέξσ φηη φηαλ ην ρσξίδεηο ζα πξέπεη λα 

πιεξψζεηο θαη ηα φκβξηα, φπνπ ηα φκβξηα δπζηπρψο εκείο δελ ηα έρνπκε 

επηιέμηκα, γίλεηαη ε δηαδηθαζία απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ θνηλέο δξάζεηο, κπνξεί λα ππάξμεη ζε 

έλα ζπλνιηθφ πιαίζην θάπνηαο αληηκεηψπηζεο δηαρείξηζεο κηαο πεξηνρήο, λα 

ππάξμεη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ην δίθηπν νκβξίσλ απφ εκάο..  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ρη, πξνζέμηε δε κε αθνχζαηε, φηαλ ιέσ δηαθνξεηηθέο 

πξάμεηο, έρνπκε δπν-ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ν ίδηνο αλάδνρνο, είλαη κία 

πξνθήξπμε, απιψο ρξεκαηνδνηείηαη παξάιιεια απφ δπν πξνγξάκκαηα θαη 

κπνξείηε λα θάλεηε ην πξφγξακκά ζαο νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη 

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε.  

  Γίλνληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ, αξθεί 

λα βξεζεί ην ρξήκα. Σν ρξήκα θαη πσο ζα θαηαλεκεζεί θαη πσο ζα ην 

δηαρεηξηζηνχκε, απηφ είλαη έλα δεηνχκελν θαη γη΄ απηφ ζπδεηάκε θαη ηηο 

πξνηάζεηο ζαο γηα λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε φηαλ ζα έρνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή 

θαη φηαλ ζα μέξνπκε ζε επίπεδν εμεηδίθεπζεο δξάζεσλ πνπ ζα πάεη ηη.  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Δπηηξέςηε κνπ ιίγν λα ζαο πσ..  

(Κιεηζηά πξαθηηθά) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: πγλψκε, αλ κε αθνχζαηε δελ είπα.  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Γειαδή λα αθήζεηε πεξηζψξηα ηέηνησλ επελδχζεσλ 

λα πξνρσξήζνπλ, γηαηί αιιηψο ζα θάλνπκε κηθξά έξγα πνπ ζα είλαη αζχλδεηα 

θαη δε ζα ιεηηνπξγνχλ θαη δε ζα είλαη απνηειεζκαηηθά, νχηε ζηε κηθξνθιίκαηα 

πνπ ζα ππάξρνπλ νχηε γεληθφηεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αλ αθνχζαηε ηη είπα, απηφ είπα, φηη κεκνλσκέλα 

ρξεκαηνδνηνχληαη νη νηθηζκνί γ΄ πξνηεξαηφηεηαο, φκσο φηαλ ππάξρεη 

αηηηνινγία ζε κηα ζπλνιηθφηεξε δηαρείξηζε ε νπνία έρεη έλα πεξηβαιινληηθφ 

απνηέιεζκα θαη κηα ζπγθεθξηκέλε επίπησζε, είλαη ππφ ζπδήηεζε.  

  Αιιά γηα λα ην ζπδεηήζνπκε, απηφ ζαο ιέσ, πξέπεη αλαγθαζηηθά 

λα μέξνπκε πσο θαη πνπ ζα θαηαλεκεζεί θαη κε πνην πνζνζηφ ην νηθνλνκηθφ 
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αληηθείκελν, γηαηί; Γηαηί ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

φπσο θαη πξηλ πνπ έθπγε ν Πξφεδξνο, ν θνξέαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δπζηπρψο εγψ έδεζα ηηο επνρέο πνπ έιεγα δε ζα ην 

πιεξψζεη ε Δπξψπε ζα ην πιεξψζεη ν ηαθηηθφο. Σψξα ην δεχηεξν ζθέινο δελ 

ππάξρεη, ζέινπκε δε ζέινπκε δελ ππάξρεη, άξα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιηζηνχκε ζε απηφ.  

αο δεηάσ ρίιηα ζπγλψκε. 

 

ηο ζημείο ασηό αποτώρηζε ο κ. Ν. Μαμαλούγκας  

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Υ. ΤΡΟΠΟΤΛΟ): Λνηπφλ θαιεζπέξα θη απφ κέλα, ιέγνκαη 

πξφπνπινο Υαξάιακπνο, είκαη Πξντζηάκελνο ζηε Μνλάδα Α΄ ηεο 

ΔΤΓ/ΔΠΠΔΡΑΑ, αλαιακβάλσ ηε ζθπηάιε απφ ηνλ θ. Μακαινχγθα γηα λα 

ζπλερίζνπκε απηή ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα θνπβέληα θαη ηνλ θχθιν ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ. 

  Θα αθνχζσ κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ θη εγψ θαη νη 

ζπλάδειθνη απφ ηελ Τπεξεζία ηηο απφςεηο ζαο θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα έλαλ 

επηπιένλ ιφγν, επεηδή έρσ θη εγψ ηελ θαηαγσγή κνπ απφ ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία θαη κε ελδηαθέξεη πάξα πνιχ ζνβαξά λα αθνχζσ απηά πνπ έρεηε 

λα καο πείηε θη απηά πνπ βιέπνπκε θη εκείο φηη πξαγκαηηθά θαη αθνχγνληαο 

ηελ θα Αβξακνπνχινπ θαηαιαβαίλσ απφιπηα ην πξφβιεκα ζαο απαζρνινχλ.  

Θα ήζεια λα επαλέιζνπκε ιηγάθη ρσξίο φκσο λα είλαη απζηεξά 

ην πξσηφθνιιν φπσο ην ιέεη ην ραξηί, φηαλ ππάξρεη θάπνηα παξέκβαζε 

κπνξνχκε λα ηε ζπδεηάκε, ζα ήζεια φκσο λα επαλέιζνπκε ζηνλ θ. Πξφδξνκν 

Αζιαλίδε αλ δελ θάλσ ιάζνο πνπ είλαη  Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Παξαθαιψ ηνλ θ. Αζιαλίδε λα πάξεη ην 

ιφγν.  

 

«Κιηκαηηθή Αιιαγή & Πξόιεςε Κηλδύλσλ» 

 

Π. ΑΛΑΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θη απφ κέλα, είκαη Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, βέβαηα ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία 
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έρεη ηε κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, απφ φηη αθνχσ φκσο εδψ πέξα ε θιηκαηηθή αιιαγή 

θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθδεισζνχλ αθξαία 

θαηλφκελα, έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ή βξνρνπηψζεηο ή ρηνλνπηψζεηο ή 

κεγάια δηαζηήκαηα μεξαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηα 

δάζε θαη ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Βέβαηα εκείο έρνπκε ην ζρεδηαζκφ, έρνπκε κηα Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο 

Σάμεο θαη απφ εθεί δίλνληαη νη θαηεπζχλζεηο νη εγθχθιηνη, εθεί γίλεηαη ν 

θεληξηθφο ζρεδηαζκφο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ζηε 

ζπλέρεηα θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ.  

ε φηη αθνξά ηψξα ηελ επηθείκελε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ίζσο ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξμεη κέξηκλα γηα λα βξεζνχλ πφξνη έηζη ψζηε λα γίλνπλ 

ππνδνκέο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε βξνρνπηψζεσλ ή έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ γηα λα απνηξαπνχλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, φζν θαη γηα ην 

θαινθαίξη ζε πεξηφδνπο κεγάιεο μεξαζίαο λα ππάξρεη πξφιεςε γηα ηηο 

δαζηθέο ππξθαγηέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο νπζηαζηηθά. 

Μέηξα φπσο είλαη ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

πξνζδηνξηζκφ θηλδχλνπ, ρξεζηκνπνηνχκε βέβαηα ήδε κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην ράξηε επηθηλδπλφηεηαο ην θαινθαίξη κε ηνλ δείθηε 

επηθηλδπλφηεηαο, πνπ καο δίλεη ηελ πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί ππξθαγηά.  

Ίζσο ηέηνηα ζπζηήκαηα ζα έπξεπε λα εληζρπζνχλ, λα 

ζπκβάιινπλ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε πιεξνθνξηθή πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ή δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα πξνζνκείσζεο 

ππξθαγηψλ, γηα λα ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Γε λνκίδσ φηη έρσ λα πσ θάηη άιιν, ζε φηη αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ εκείο έρνπκε ηνλ θεληξηθφ 

ζρεδηαζκφ, έρνπκε θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ, νπφηε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ππφινηπνπο θνξείο εδψ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κε ηνπο Γήκνπο βέβαηα 

ππάξρεη κέξηκλα ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπζηθψλ θηλδχλσλ.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 146 

κσο αλ βάδνπκε ζαλ δεδνκέλν φηη έξρεηαη ε θιηκαηηθή αιιαγή 

πνπ ζα έρνπκε πην έληνλα θαηλφκελα, ίζσο εθεί λα ρξεηαζηεί λα έρνπκε 

πεξηζζφηεξε κέξηκλα θαη ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε, ζηειέρσζε 

ππεξεζηψλ, κεραλήκαηα, κέζα, πιηθά, γηα λα είκαζηε πην έηνηκνη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ. Γηαηί απφ φηη είδα θαη ε δεκφζηα πγεία 

επεξεάδεηαη απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ην πεξηβάιινλ θαη κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κε ζέζεηο εξγαζίαο θαη νχησ θαζεμήο.  

Καη ην δεχηεξν πνπ ζέισ λα παξαηεξήζσ αλ κνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα, επεηδή ν ρεηκψλαο είλαη πνιχ βαξχο εδψ ζηελ πεξηνρή, έρνπκε 

πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη έρνπκε κεγάιν δηάζηεκα ρεηκψλα, πξφζθαηα 

άθνπζα φηη ζηελ Αζήλα επηδνηνχλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νη πνιίηεο ειεθηξηθφ ξεχκα αληί γηα λα θαίλε θαπζφμπια.  

Απηφ ίζσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Δκείο παξάγνπκε ην ξεχκα εδψ ζηελ Πεξηθέξεηα, έρνπκε ηηο 

κνλάδεο θαη παξάγνπκε ην ξεχκα, ίζσο ζα κπνξνχζακε λα επηδνηεζνχκε θη 

εκείο εδψ νη θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε θάπνηα κνξθή επηδφηεζεο 

θαη λα θαηαλαιψλνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα αληί γηα πεηξέιαην ή θαπζφμπια.  

Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πνιχ σξαία, επραξηζηψ θ. Αζιαλίδε.  

  Ξεθηλάσ ιίγν απφ ην ηειεπηαίν πνπ είπαηε ζρεηηθά κε ηελ 

επηδφηεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη απιά λα ζπκίζσ φπσο είπε θαη ν 

Τπνπξγφο ην πξσί φηη ν ηνκέαο απηφο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θ. 

Μαληάηε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο. 

  εκεηψλσ νπσζδήπνηε απηφ πνπ παξαηεξείηε, καδί κε ηα 

ζέκαηα ησλ ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζνκείσζεο 

ππξθαγηψλ πνπ απφ φηη θαηάιαβα βξίζθνληαη ζε θάπνηα δηαδηθαζία 

πξνζέγγηζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ζαο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο.  

Γελ μέξσ αλ ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζε 

απηά πνπ αλέπηπμε ν θ. Αζιαλίδεο, ζα ζέιακε πνιχ λα δνχκε θάηη πην 

εμεηδηθεπκέλν. Δκείο έρνπκε ήδε ζπγθξνηήζεη ηελ νκάδα ζρεδηαζκνχ 

πξνγξάκκαηνο ηελ ΔΤΓ/ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζα ζέιακε εθφζνλ θάπνηα πξφηαζε 
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εμεηδηθεχεηαη θαη κπαίλεη πιένλ θαη ζε ραξηί, αθφκα θαη ζε επίπεδν έξγσλ, λα 

γηλφκαζηε απνδέθηεο. 

Απηφ ζα καο βνεζήζεη πάξα πνιχ, γηαηί έρνπκε μεθηλήζεη αξθεηά 

δπλακηθά λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξία απφ φιεο ηηο Τπεξεζίεο ηφζν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο φζν θαη απφ άιια Τπνπξγεία πνπ ζα καο 

ρξεζηκεχζνπλ ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, νπφηε αλ ππάξρεη θάηη εμεηδηθεπκέλν ζα 

ραξνχκε πνιχ λα ην δνχκε.  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: Δπεηδή αλαθέξζεθαλ θαη νη ιαζξνυινηνκίεο ην κεζεκέξη, 

πάλσ ζε απηφ πνπ ιέεη θαη ν θχξηνο εδψ φηη θαη γηα καο ζην πάξθν ζηελ 

Πξέζπα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη θάηη κε ην ελεξγεηαθφ δήηεκα. 

  Γηαηί έρνπκε απμεκέλα θαηλφκελα ιαζξνυινηνκίαο, πάξα-πάξα 

πνιχ ζεκαληηθά δειαδή γηα ηελ θιίκαθα ηεο πεξηνρήο καο, πνπ πνιιά απφ 

απηά έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηα ζχλνξα ηα ίδηα θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ, πνπ 

είλαη θαη πνιχ δχζθνιν λα θπιαρζνχλ, δελ μέξσ αλ αθνχζαηε θαη ην 

πξφζθαην πεξηζηαηηθφ ηη έγηλε φηαλ θάπνηνη πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ θάπνηα 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. 

Αιιά είλαη θαη πνιχ δχζθνιν θη απφ ηνπο δηθνχο καο ηνπο 

θχιαθεο λα πάλε εθεί θαη λα θάλνπλ επνπηεία, γηαηί δελ έρνπλ θαη ηηο αλάινγεο 

αξκνδηφηεηεο θη απιψο παξαηεξείηαη θαη ζην πάξθν φηη έρνπκε πξνβιήκαηα 

ιαζξνυινηνκίαο απμεκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε ηνπ θφζκνπ λα 

δεζηαζεί ην ρεηκψλα. Γειαδή απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα κπεη ζαλ δήηεκα λα δνχκε 

ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε, παξφιν πνπ ιέηε φηη είλαη ηνπ θ. Μαληάηε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πξάγκαηη ππάξρεη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη έληνλν 

πξφβιεκα θαη πξαγκαηηθά δελ ηηκά θαη ηε ρψξα λα αθνχκε φηη πεζαίλνπλ 

άλζξσπνη θαίγνληαο ην καγθάιη, φπσο ζπλέβαηλε ηνλ θαηξφ ηνπ παππνχ κνπ.  

ηα πιαίζηα απηά αλαθνηλψζεθε θαη λσξίηεξα ην κεζεκέξη απφ 

ηνλ θ. Τπνπξγφ, αλνίμακε κηα θαηλνχξηα πξφζθιεζε πνπ αθνξά ζηελ 

ελεξγεηαθή ζσξάθηζε, κία επηπιένλ πξφζθιεζε πνπ αθνξά ζε ελεξγεηαθή 

ζσξάθηζε θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ηνπιάρηζηνλ λα 

κπνξνχκε λα είκαζηε ζε ζέζε ζρνιηθά θηήξηα ηεο Γ΄ θαη Γ΄ θιηκαηηθήο δψλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθή-Γπηηθή Μαθεδνλία 
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κέρξη θαη ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, κε έλα πνζφ 7 εθαηνκκπξίσλ ε 

πξφζθιεζε ζπλνιηθά, ψζηε λα θάλνπκε θάηη επηπιένλ.  

Τπήξραλ θαη πξνζθιήζεηο ζην παξειζφλ ζε φηη αθνξά ηα 

ζρνιηθά θηήξηα, μεθηλψληαο απφ εθεί δελ πεξηνξηδφκαζηε βέβαηα εθεί, ην 

παξφλ πξφγξακκα θιείλεη ζηγά-ζηγά θαη φια απηά πνπ πεξηγξάθεηε είλαη 

αζθαιψο έλα αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα κπεη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή.  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Δπίζεο είλαη ην ζέκα ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο φπσο είλαη ην ΓΔΤΑ. Οη εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηα δηπιηζηήξηα λεξνχ, γεσηξήζεηο αληιηνζηάζηα, φια 

πιεξψλνπλ ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο κε ην νηθηαθφ ηηκνιφγην, αλ είλαη 

δπλαηφλ.  

  ηαλ πάκε λα αδεηνδνηήζνπκε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ, θξηλφκαζηε κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο 

ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηαλ είλαη λα ηηκνινγεζεί ε ελέξγεηα, γηαηί 

είλαη ελεξγνβφξεο εγθαηαζηάζεηο, πιεξψλνπκε ην νηθηαθφ ηηκνιφγην. Αλ είλαη 

δπλαηφλ.  

  Γειαδή κηα αληίθαζε κέζα ζηε δηαδηθαζία απφ ηελ αδεηνδφηεζε 

κέρξη ηε ρξήζε. Πσο είλαη δπλαηφλ λα παξέρνπκε θζελφηεξεο ππεξεζίεο 

ζηνπο πνιίηεο, φηαλ πιεξψλνπκε αθξηβφ ειεθηξηθφ ξεχκα; Οπνηαδήπνηε 

κεηαθίλεζε ζα εθπέζεη ζαλ έθπησζε ζηνλ πνιίηε ζε παξνρή ππεξεζηψλ.  

  Γελ είλαη δπλαηφλ θάπνηνο πνπ έρεη έλα αγξφθηεκα θαη κηα 

αγξνηηθή γεψηξεζε λα είλαη ζην βηνκεραληθφ θη εκείο λα είκαζηε ζην νηθηαθφ. 

Πείηε κνπ ηψξα κε πνηα ινγηθή εκείο ζα ιεηηνπξγνχκε θαη ζα θξαηάκε θαη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο καο δαπάλεο ρακειά.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Οκνινγψ φηη απηφ πνπ ιέηε δελ ην γλψξηδα θαη πξαγκαηηθά 

είλαη κηα θαηλνχξηα πιεξνθνξία.  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Απηφ είλαη αίηεκα ησλ ΓΔΤΑ πνπ δελ έρεη γίλεη θακία 

κεηαθίλεζε, δελ εηζαθνπζηήθακε πνηέ. Καη θαινχκαζηε λα δειψλνπκε θαη ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηα ηξίκελα ηηο ιεηηνπξγηθέο καο δαπάλεο, πψο λα ηηο 

δειψλνπκε θαη ηη λα δειψλνπκε;  

  Φξνληίδνπκε λα είλαη ην ζπλεκίηνλν ζην έλα, θξνληίδνπκε λα 

έρνπκε άεξγε αξθεηή, λα έρνπκε ηνπο ζπκππθλσηέο καο, απφ θεη θαη πέξα δελ 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΦΛΩΡΗΝΑ 17/12/2013 

 149 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα άιιν. Νεξφ ζηνλ θφζκν παξέρνπκε κεηά απφ 

δηχιηζε, επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη φια ζε 24σξε βάζε.  

  Φπιάθηα έρνπκε θάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο καο παξά ηε κείσζε 

πξνζσπηθνχ πξνηηκάκε λα κελ έρνπκε θαλέλαλ ζηα γξαθεία θαη λα έρνπκε ζε 

απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ην ξεχκα φκσο είλαη παλάθξηβν. Λάβεηέ ην ππφςε, 

βνεζήζηε καο έζησ θαη έκκεζα λα απεπζπλζείηε ζην άιιν Τπνπξγείν.  

ΤΝΔΓΡΟ: Απηφ πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπκε εδψ πέξα φινη..  

ΤΝΔΓΡΟ: Παγψζαλε ηα πφδηα καο εδψ.  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Έπξεπε λα θιείζεη θαη ε πφξηα φκσο. Να κε ζαο 

βάδσ ζέκαηα; Ση λα θάλνπκε; Κξαηάκε Θεξκνπχιεο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ρη, θαιά θάλεηε.  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Παγψζηε ιίγν ζαλ εκάο, κήπσο θαη καο θαηαιάβεηε 

θαιχηεξα. Δίλαη έλα κέζνλ.  

ΤΝΔΓΡΟ: Σν ξεχκα κε λνκίδεηε πσο επεηδή είλαη βηνκεραληθφ είλαη 

θαιχηεξα, ζηα θνηλσθειή ζπζηήκαηα κε θνηλσθειή ζηφρεπζε πνπ είλαη εθηφο 

αληαγσληζκνχ θαη φηη εκείο δελ θάλνπκε ηηκνιφγηα φπσο ζα δηθαηνχκαζηαλ, αο 

πνχκε αλ πεγαίλακε ζηε ΡΑΔ ζα καο έιεγε φηη κπνξνχκε λα πνπιάκε αλ 

θάλεη 175 ην πεηξέιαην λα πνπιάκε 10% θζελφηεξα ή 20% θζελφηεξα.  

Δκείο πνπιάκε 37 επξψ θαη ην πεηξέιαην θάλεη 175 ε 

κεγαβαηψξα θη απηφ δε ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε θαη ζηελ ηειεζέξκαλζε, 

πνπ ζε ιίγν ε θα Αβξακνπνχινπ ηνπ ρξφλνπ ηνπ παξαρξφλνπ κε ην θαιφ πνπ 

ζα έρεη ηειεζέξκαλζε ζα ζαο ιέεη ην ίδην γηα ην θφζηνο αληιηψλ, γηαηί 

δνπιεχνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα κε αληιίεο θαη πιεξψλνπκε ζα λα είκαζηε 

θαηαλαισηέο νπνηνηδήπνηε, κηα βηνκεραλία αο πνχκε ηδησηηθή. Απηφ είκαζηε;  

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ: Έηζη είλαη, παξάθιεζε ζεξκή κεηαβηβάζηε ην θαη 

βνεζήζηε καο ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δίλαη απφιπηα θαηαλνεηφ, γλψξηδα φηη ζηελ Διιάδα δελ 

ππάξρεη κία εληαία ηηκνιφγεζε λεξνχ, ηψξα αληηιακβάλνκαη φηη θαη ε 

ηηκνιφγεζε ηνπ ξεχκαηνο έρεη θη απηή πξνβιήκαηα. Σν ζεκεηψλνπκε θαη λα 

δνχκε ιηγάθη ν θ. Βιαηήο θαη ν θ. Μηρειάθεο έρνπλ θάλεη κία πξψηε 

ηνπνζέηεζε θη αλ ζέιαλε λα πξνζζέζνπλ θάηη πεξαηηέξσ ή εάλ κπνξνχκε λα 

πεξάζνπκε ζηνλ θ. Κηνπξηζίδε.  
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«Υσξνηαμία & Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο» 

 

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Απιψο λα ζπκπιεξψζσ έλα ζεκείν, νχησο ή άιισο απηή 

ηε ζηηγκή γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ είκαζηε ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, άκεζα ζεσξψ φηη κέρξη θαη ην 

Φιεβάξε θαληάδνκαη φηη ζα έρνπκε θαηαιήμεη ελδερνκέλσο ζε νξηζηηθέο 

πξνηάζεηο γηα λα κπνξνχκε λα θηάζνπκε θαη ζε επίπεδν έξγσλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξζεθαλ εδψ θαη ζηελ αίζνπζα νη 

κεηεγθαηαζηάζεηο θαη ηα ελεξγεηαθά πνπ πνλάλε πνιχ θαη ηε Γηάλλα, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ εδαθψλ θαη ε επαλαπφδνζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζε απηφλ 

ηνλ άμνλα. Απηά ζπλνπηηθά, εάλ ρξεηαζηεί επαλέξρνκαη.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ωξαία, ν θ. Παπαδφπνπινο Γηάλλεο έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Κηνπξηζίδεο δελ είλαη εδψ ζήκεξα, πξέπεη λα 

είλαη ζηελ Αζήλα, νπφηε ηνλ αληηθαζηζηψ εγψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ωξαία, ζαο αθνχκε.  

 

«Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο  

Μαθεδνλίαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020  

ζηνλ ζεκαηηθό ζηόρν "Πεξηβάιινλ"» 

 

Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Δίκαη ν Πξντζηάκελνο Μνλάδαο Δπηηφπησλ 

Δπαιεζεχζεσλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Δίρα εηνηκάζεη κηα παξνπζίαζε, αιιά γηα λα κελ 

καθξεγνξήζνπκε ζα πσ πξνθνξηθά θάπνηα πξάγκαηα ελ ζπληνκία. Να πνχκε 

φηη είλαη ππφ έγθξηζε θαη ν γεληθφο θαλνληζκφο γηα λα αθνπζηεί ζηελ αίζνπζα 

γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, φπσο θαη νη επηκέξνπο θαλνληζκνί 

ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, πνπ καο είπαλ ε ηειεπηαία πιεξνθφξεζε 21 

Γεθεκβξίνπ ζα πεξάζεη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη θαηεγνξίεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν θαηαλνκήο ζα είλαη εθ λένπ ηξεηο, ηξεηο ήηαλ 
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θαηεγνξηνπνηήζεηο ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ζην ΔΠΑ απηφ πνπ δηαλχνπκε 

ηψξα θαη πάιη ζα είκαζηε ηξεηο.  

Οη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο, νη Πεξηθέξεηεο 

κεηάβαζεο φπσο είλαη ε δηθή καο ε Γπηηθή Μαθεδνλία ήηαλ ζην ΔΠΑ θαη 

παξακέλεη κεηάβαζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην κέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκά καο 

φπσο αλέθεξε πνιχ αλαιπηηθά ην πξσί θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο ν θ. Γαθήο, είλαη 

κεηαμχ 75 θαη 90, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 85,6% θαη νη πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο πνπ ζηε ρψξα καο είλαη ε Αηηηθή αλ ζπκάκαη θαιά 

θαη ην Νφηην Αηγαίν. 

Να πσ κφλν φηη ιφγσ θξίζεο, ε θξίζε θαίλεηαη φηη δελ άγγημε ηελ 

Πεξηθέξεηά καο θη απηφ ην ιέσ δηφηη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία ζην ΔΠΑ ήηαλ 

Πεξηθέξεηα κεηάβαζεο θαη ιφγσ θξίζεο ζεσξείηαη πιένλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλε, πέθηεη έλα επίπεδν ε Θεζζαινλίθε θη εκείο παξακέλνπκε 

Πεξηθέξεηα κεηάβαζεο, ζεσξνχκαζηε πινχζηα.  

Απηφ ζα έρεη επηπηψζεηο γεληθά θαη ζηα πνζνζηά 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δερζνχκε σο Πεξηθέξεηα θαη ζην ζχλνιν ησλ 

πφξσλ πνπ ζα δερζνχκε σο Πεξηθέξεηα θαη γη΄ απηφ θαη ε δηαβνχιεπζε πνπ 

θάλεη ηψξα ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ζε πνιηηηθφ επίπεδν ν Πεξηθεξεηάξρεο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα απμήζνπκε ηνπο πφξνπο κέζσ κείσζεο ηνπ 

πνζνζηνχ θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο.  

Γε ζα αλαθεξζψ ζηνπο θχξηνπο άμνλεο ζηξαηεγηθήο, ζα πσ 

κφλν φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο θαη απηφ είλαη ην ζέκα καο 

απνηειεί βαζηθφ ππιψλα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, είλαη ηξεηο νη βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, φπσο απηέο έρνπλ ηεζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

νη πνιηηηθέο απηέο πεγάδνπλ απφ ην θείκελν Δπξψπε 2020 θαη απηέο έρνπλ 

ελζηεξληζηεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Ζ έμππλε αλάπηπμε πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ θαηλνηνκία, ηε 

γλψζε έξεπλα θαη ηερλνινγία, ε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ είλαη ην θνκκάηη πνπ 

καο αθνξά ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε πφξσλ 

πην πξάζηλε επέλδπζε, πεξηζζφηεξεο πξάζηλεο επελδχζεηο θαη 

αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία θαη αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο πνπ αθνξά 

απνθιεηζηηθά δξάζεηο ηχπνπ ΔΚΣ πνπ ζρεηίδνληαη φκσο πιένλ ην ΔΚΣ θαη ην 
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ΔΣΠΑ, ππάξρεη κηα ηαθηηθή θαη απεπζχλνκαη θαη ζε ζαο πνπ ηα έρεηε δηαβάζεη 

ηα θαλνληζηηθά θείκελα θαη ηα ζρέδηα, πξνυπάξρεη κηα ηαθηηθή ηεο ζχλδεζεο 

ησλ πφξσλ.  

Αλαθεξζήθαηε ην πξσί ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, είλαη 11 νη ζεκαηηθνί ζηφρνη φπσο απηνί έρνπλ απνηππσζεί 

ζην θείκελν Δπξψπε 2020, απηνί πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ελέξγεηα είλαη 4, 3 καο αλέθεξε ε ζπλάδειθνο ε θα Γξαθάηνπ, ε ελίζρπζε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ, πξνψζεζε 

πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη έξρεηαη απηφ λα ζπλδεζεί κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη νηηδήπνηε απηφ ζπλεπάγεηαη, πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ.  

Γε ζα αλαθεξζψ αλαιπηηθά, δεδνκέλνπ φηη νχησο ή άιισο ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή είκαζηε ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ θη έρεη θαηαηεζεί απφ 

ηελ Πεξηθέξεηά καο ην πξψην ζρέδην γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, έρεη 

πξνεγεζεί βέβαηα δηαβνχιεπζε ζε επίπεδν εηαίξσλ θνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαη δεκφζησλ θνξέσλ. 

Έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζεκαηηθέο νκάδεο θαη γηα ηνπο 11 ζεκαηηθνχο 

ζηφρνπο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 250 ζηειέρε απφ φινπο ηνπο 

θνξείο, έρνπλ θαηαηεζεί νη πξνηάζεηο θαη γηα ηελ ελέξγεηα θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη γηα φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ δε ζα πσ αλαιπηηθά. 

Πεξηκέλνπκε ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ, γηα λα 

πξνρσξήζνπκε κεηά ζηελ επφκελε θάζε πνπ είλαη ε έγθξηζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ φπσο είπε θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ν θ. 

Μακαινχγθαο δελ είλαη αθφκα ζε δηαβνχιεπζε, πξνθεηκέλνπ λα μέξνπκε θη 

εκείο πσο ζα πξνρσξήζνπκε, λα πάξνπκε ην ηειηθφ θείκελν ηνπ Δ θαη λα 

δηακνξθψζνπκε, λα ζπλδηακνξθψζνπκε αλ ζέιεηε θαη κε ηνπο θνξείο έρνληαο 

εηθφλα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ην ηειηθφ θείκελν γηα ην ΠΔΠ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα κηιήζσ 

πιένλ γηα αλεμάξηεην ΠΔΠ θη φρη γηα ΠΔΠ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ζα 

ππάξρνπλ 13 πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα.  

Δπραξηζηψ πνιχ, δε ζέισ λα καθξεγνξήζσ άιιν.  
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, ήηαλ πεξηεθηηθφο ν ιφγνο αιιά ζαθήο. 

Οη πξνβιεκαηηζκνί καο ζαλ Τπεξεζίεο είλαη πεξίπνπ νη ίδηνη, επνκέλσο δελ 

έρσ λα πξνζζέζσ θάηη. 

  Θα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα ζπδεηήζνπκε ιίγν θαη δελ μέξσ, 

ζπγρσξήζηε κε γηαηί δε ζαο γλσξίδσ πξνζσπηθά αιιά δελ μέξσ αλ είλαη ν θ. 

Μαπξίδεο καδί καο..  

ΤΝΔΓΡΟ: Ναη είλαη απηφο πνπ θψλαδε πνπ δηέιπζε ηα κηθξφθσλα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μάιηζηα ηεο ΓΗΑΓΖΜΑ. πλήζσο ν πξψηνο θαη ν ηειεπηαίνο 

ιφγνο φκσο ζε κία παξνπζίαζε είλαη απηφο πνπ κέλεη θη εκάο καο έκεηλε γηαηί 

ήηαλ ζηεληφξεηα ε θσλή ηνπ.  

Λνηπφλ είλαη καδί καο θαη ν θ. ηντιφπνπινο βεβαίσο ν 

ζπλάδειθνο απφ ηελ ΔΤΓ/ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ έθαλε ηελ παξνπζίαζε ηεο ΜΑΒΔ 

ην πξσί, εάλ ρξεηαζηεί θη αλ ππάξρεη θάπνηνο πξνβιεκαηηζκφο ζα κπνξνχζε 

θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ λα καο βνεζήζεη, αιιά νηηδήπνηε άιιν ππάξρεη ζαλ 

πξνβιεκαηηζκφο ζην ηξαπέδη ζα κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί.  

Δπνκέλσο καο κέλεη ν θ. Γεκήηξεο Αιβαλφο, πνπ είλαη 

Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Σειεπηαίνο έκεηλα;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα καο κείλνπλ φκσο εληππσκέλεο νη ζθέςεηο ζαο ζην 

κπαιφ γηαηί ζα ζαο αθνχζνπκε ηειεπηαίν θη απηά πνπ καο πείηε.  

  Κχξηε Αιβαλέ, αλ κνπ επηηξέπεηε έλα ιεπηάθη, αλαθέξζεθε θαη ν 

Τπνπξγφο ην πξσί, γίλεηαη κία πξαγκαηηθά ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απφ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2012 ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θη είρα ηελ ηηκή λα 

ζπκκεηέρσ ζε νκάδεο πξνπαξαζθεπήο λνκνζεηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

λέν λφκν ησλ απζαηξέησλ ηνλ 4178 πνπ έγηλε.  

Γίλεηαη πξαγκαηηθά πνιιή δνπιεηά, αζφξπβα κελ αιιά γίλεηαη, 

δπζηπρψο είλαη πάξα πνιιέο νη ζηξεβιψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ελδηαθέξνληφο 

καο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηα πξάγκαηα κε ηξφπν ήπην, γηαηί αλ 

θάλνπκε μαθληθά λα κνπ επηηξαπεί ε έθθξαζε έλα ληνπ ζε απηφ ην ρψξν πνπ 

ιέγεηαη ρσξνηαμία ζα κπιέμνπκε άζρεκα. Πάλησο γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή 
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δνπιεηά θαη κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζα αθνχζνπκε θαη ηνπο δηθνχο ζαο 

πξνβιεκαηηζκνχο.  

 

«Βειηίσζε ηεο Θεζκηθήο Δπάξθεηαο θαη ηεο Απνηειεζκαηηθήο  

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ» 

 

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Δγψ ζα πεξηνξηζηψ κφλν ζην ζέκα πνπ κνπ έρεηε βάιεη εδψ 

λα κηιήζσ, λα κελ αλαθαηέςσ φια ηα πξάγκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο 

επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Απφ ην 2012 κε ηνλ 4014 έρεη αιιάμεη φιε ε πεξηβαιινληηθή 

λνκνζεζία θαη ζπλέρεηα αιιάδεη θαη βξηζθφκαζηε ζε εμέιημε, αιιά ζα μεθηλήζσ 

κάιινλ κε ηηο αδπλακίεο πνπ έρνπκε. Τπάξρεη έιιεηςε βάζεο δεδνκέλσλ γηα 

ην πεξηβάιινλ κε αμηφπηζηα ζηνηρεία, είηε αθνξά ηα λεξά, είηε ηνλ αέξα. 

Μφλνλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηε δηθηά καο αέξα κεηξάεη ε ΓΔΖ, 

κεηξάεη ην ΚΔΠΔ, κεηξάεη ην ΣΔΗ, κεηξάεη ην παλεπηζηήκην, κεηξάεη ν Γήκνο 

Κνδάλεο, νη νπνίνη έρνπλ δηθέο ηνπο κεηξήζεηο θαη δελ έρνπλ ζπλνιηθή εηθφλα. 

Δίπε θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο ην πξσί φηη ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ site ηνπ ΚΔΠΔ 

είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρνπκε, αιιά ην ΣΔΗ κπνξεί λα βγεη λα πεη θάηη άιιν.  

Έλα δεχηεξν, δελ θαιχπηνπκε φιε ηελ Πεξηθέξεηα, έρνπκε 

ππθλφ δίθηπν ζηαζκψλ απφ 15 ζηαζκνχο πνπ θαιχπηνπλ ην ιεθαλνπέδην 

κέρξη ηε Φιψξηλα, Καζηνξηά θαη Γξεβελά κεδέλ ζηνηρείν, δελ ππάξρεη 

ζηνηρείν. Άξα ζαλ πξφηαζε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζα κπνξνχζε λα κπεη λα θαιπθζεί 

φιε ε Πεξηθέξεηα κε 2 ζηαζκνχο αθφκε, έλαο ζηα Γξεβελά έλαο ζηελ 

Καζηνξηά, γηα λα έρνπκε πιήξε εηθφλα.  

Βξηζθφκαζηε ζηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ γηα ηα επεηζφδηα ζηελ 

Αζήλα φπσο αηζαινκίριεο, επεηζνδίσλ ξχπαλζεο δειαδή, γηαηί έρνπκε 

ζπρλά ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ηνπιάρηζηνλ ηξία ην ρξφλν θαη ζε θαηξνχο πνπ 

δελ ηνπο ππνινγίδνπκε, Ννέκβξην, Οθηψβξην, φρη θαινθαίξη. Άξα θη εθεί ζε 

απηφ ην ζρέδην ζα ππάξρνπλ έθηαθηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ν 

Πεξηθεξεηάξρεο θαη φιν ην ζρέδην απηφ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ θάπνπ 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη, γηαηί ζα γίλεη, αιιά πνηνο ζα ην εθαξκφζεη θαη κε πνηα 

κέζα;  
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Γελ ππάξρεη ζπληνληζκφο, αο πάκε ζηε λνκνζεζία ιίγν, ζηα 

Τπνπξγεία ζηα ζπλαξκφδηα ή αθφκε θαη ζε Τπεξεζίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ηνπ ΤΠΔΚΑ δειαδή, φηαλ βγάδνπλ θάπνην λφκν. Γειαδή δελ 

μέξσ πσο γίλεηαη απηφ ην πξάγκα, πσο ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο ή δε 

ζπλελλννχληαη πνηέ, γηαηί φηαλ βγεη έλαο λφκνο θαη κεηά ρξεηαδφκαζηε άιιεο 

πέληε εγθπθιίνπο γηα λα εξκελεχζνπλ ην λφκν ή ζα πξέπεη λα γίλνπκε 

Γηθεγφξνη πνπ δελ είλαη θαλέλαο απφ καο ή ζα θάλνπκε ιάζε.  

ΤΝΔΓΡΟ: Καη δε γίλεηαη κε παξαπνκπέο λα μέξνπκε γηα 80 λφκνπο..  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Ναη, γηαηί εληάμεη φζν θαη λα ηα δηαβάδεηο..  

Έρνπκε ηξεηο άμνλεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ Απνθεληξσκέλε, 

ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Γήκν, κε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, 

ραξαθηεξίδνπκε νξεηλνχο Γήκνπο, Γήκνπο πνπ είλαη ηειείσο πεδηλνί, γηαηί αλ 

κηα Κνηλφηεηα ήηαλ νξεηλή ην ΄85 ζεσξείηαη νξεηλφο Γήκνο φινο ν Γήκνο, ν 

Γήκνο Κνδάλεο, πνπ ηνπο κεηαθέξνπλ θάπνηεο αξκνδηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ.. 

ΤΝΔΓΡΟ: Αθνχ ε Κνηλφηεηα ελζσκαηψζεθε ζα γίλεηαη θαη..  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Σψξα ν Γήκνο Δνξδαίαο κνπ έρεη ην Μνπξίθη μέξσ ΄γσ νξεηλφ.  

ΤΝΔΓΡΟ: ρη, δελ είλαη έηζη, εξκελεία δίλνπλ.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Έηζη είλαη, λνκηθά έηζη ην εξκήλεπζαλ, φηη φινο ν Γήκνο..  

ΤΝΔΓΡΟ: Μα δελ είκαζηε εκείο νξεηλφο γηαηί δελ είκαζηε ζην Leader, αλ 

ήκαζηαλ νξεηλφο Γήκνο ζα είρακε Leader.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: ρη..  

ΤΝΔΓΡΟ: Με ζπγρσξείηε ηη ζέιεηε λα ιχζεηε εδψ;  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Σίπνηα δε ζέισ λα ιχζσ, απιψο παξαδείγκαηα 

θαθνλνκνζεζίαο ιέσ ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςηλ ηνπο θνξείο, ν «Καιιηθξάηεο» 

δειαδή έθεξε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία.  

Γελ ππάξρεη ζηαζεξφο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ζε φιε ηε 

ρψξα, φρη κφλνλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, φηαλ ζα νινθιεξσζεί ν ρσξνηαμηθφο 

λα μέξνπκε πνπ επηηξέπεηαη ηη θαη πσο, αο πάξνπκε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο 

λα πάκε ζηα ΓΠ λα εμεηδηθεχζνπκε ηηο ρξήζεηο.  

Γελ έρνπκε ρξήζεηο απηή ηε ζηηγκή, βιέπνπκε κηα άλαξρε 

αχμεζε ησλ εθηξνθέσλ κηλθ ζην Βφην θαη ζηελ Καζηνξηά, πνπ κελ απηφ λαη 

ζήκεξα δνπιεχεη θαη πεξπαηάεη θη έρεη ε επέλδπζε απφδνζε, κεηά απφ πέληε 
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ρξφληα δελ μέξεηο ηη ζα έρεη, ζα ηα παξαηήζνπλ θαη ζα θχγνπλ; Οη θάηνηθνη 

δηακαξηχξνληαη ζπλεπψο γηαηί βξσκνθνπάεη ήδε ε πεξηνρή.  

ΤΝΔΓΡΟ: Καη ζηελ Πξέζπα εηνηκάδνληαη λα πάλε.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Καη ζηελ Πξέζπα ζα πάλε λα θηηάμνπλ, δειαδή πξέπεη θάπνηα 

ζηηγκή λα ππάξρεη απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαηεχζπλζε, δελ κπνξνχκε λα ζαο 

απαγνξεχζνπκε ηα πάληα.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ..θαζπζηεξείηε ζαλ Τπεξεζίεο 

λα κελ ηα εγθξίλεηε.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Να κελ εγθξίλνπκε άδεηεο; Απηφ δε γίλεηαη Βαζίιε.  

Λνηπφλ θάηη γηα ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο 

αθνχζηεθε πξηλ αιιά δελ ήζεια λα επέκβσ, ζπζηάζεθε κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα, δε ιεηηνχξγεζε πνηέ, έξρεηαη ν θαηλνχξηνο λφκνο ηνλ θαηαξγεί θαη 

ηψξα μαλαιέκε σο ην 2015 ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ παιηά κνξθή. Πνηα είλαη ε 

παιηά κνξθή αθνχ δελ ππήξρε κνξθή θακία;  

ΤΝΔΓΡΟ: Δίλαη εηδηθή πεξίπησζε.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Δίλαη εηδηθή πεξίπησζε, ζα ηε ιεηηνπξγήζεη ε Τπεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κε πνην πξνζσπηθφ; Με δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα πνπ δελ έρεη;  

ΤΝΔΓΡΟ: Αθνχ ζα μαλαζπζηαζεί ζε ζαο ζηελ Καζηνξηά ππνρξεσηηθά.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Πφηε, γηαηί;  

ΤΝΔΓΡΟ: Με βάζε απηά πνπ είπε ν θ. Μακαινχγθαο.  

ΤΝΔΓΡΟ: Αθνχ ζα θαηαξγεζνχλ φινη νη άιινη;  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Αθνχ ζα θαηαξγεζνχλ νη άιινη εκείο ζα ζπζηήζνπκε θνξέα 

κέρξη ην 2015;  

ΤΝΔΓΡΟ: Ναη ζα αθπξσζεί ν 4019, ν 4109 πσο είλαη, απηφ δελ είπε;  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: ρη, δελ είπε αθξηβψο απηφ, είπε βγήθε κηα θαλνληζηηθή 

δηάηαμε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δελ έγηλε αθφκα λφκνο εδψ, πνπ ιέεη νη 

θνξείο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φπσο ιεηηνπξγνχζαλ πξηλ ην λφκν 

απηφλ πνπ ηνπο θαηαξγνχζε. Αθνχ δε ιεηηνχξγεζαλ πνηέ ζαλ θνξέαο.  

ΤΝΔΓΡΟ: Γε ζα ιεηηνπξγήζεη ηφηε.  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Ναη αιιά πνηνο ζα ηε ιεηηνπξγήζεη ηε ιίκλε;  
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ΤΝΔΓΡΟ: Δδψ ππάξρεη ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θνξέα ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο πνπ 

ήηαλ αθξηβψο πξηλ ζπζηαζεί..  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Ναη, πνπ θαηαξγήζεθε.  

ΤΝΔΓΡΟ: Καη φρη θαηαξγήζεθε, κεηαθέξζεθαλ νη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο θαη ε Πακβψηηδα ήξζε ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Έμσ θαη πέξα απφ ηνπο ζπγρσλεπκέλνπο ή ηνπο 

άιινπο θνξείο..  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Ναη ζέινπκε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, λνκνζεηηθφ πιαίζην κε 

αξκνδηφηεηεο θαη ινηπά Βαζίιε, ηη λα θάλνπκε; Πάλησο απφ φηη θαίλεηαη κε 

ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ε Πεξηθέξεηα πιένλ ζα έρεη ειεγθηηθφ ξφιν 

πεξηζζφηεξν παξά αδεηνδνηηθφ, άξα ζέινπκε ελίζρπζε. 

  Σνπιάρηζηνλ επηζεψξεζε κεηαιιίσλ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

έπξεπε λα ππάξρεη απφ πνιιά ρξφληα, πνπ δελ ππάξρεη, έρνπκε θαη ηα 

νξπρεία ηεο ΓΔΖ θαη εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα κάξκαξα αξθεηά, αδξαλή, 

πνπ ζπαλίσο έξρνληαη, πξέπεη λα ηνπο θσλάμεηο θαη λα θάλεηο θαη δπν κήλεο 

θη εκείο ηε ζέινπκε άκεζα λα έξζεη ηελ επηζεψξεζε. 

  πσο θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο πνπ πξηλ ν θ. 

Μαπξνκαηίδεο ην αλέθεξε εληάμεη, ηψξα νη Τπάξρεη είλαη ππνζηειερσκέλεο 

σο ζπλήζσο, κε εηδηθφηεηεο πνπ δελ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα, δειαδή 

ρξεηαδφκαζηε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ δελ κπνξνχκε λα βάινπκε έλαλ 

Γεσιφγν λα θνηηάεη ηνλ αέξα ή έλαλ Πεξηβαληνιφγν.  

Δπίζεο εθεί ζηελ πεξηνρή έρνπκε ηα ιαηνκεία καξκάξνπ.. πνπ 

είλαη κηα έθηαζε ε νπνία έρεη εδψ θαη 40 ρξφληα αλνηρηή πιεγή, πνπ δελ 

απνθαηέζηεζε θαλέλαο ηίπνηα, είλαη επηθίλδπλε ε ιεηηνπξγία ηνπο, άδεηεο δελ 

έρεη θαλέλαο απηή ηε ζηηγκή, πνπ ελδερνκέλσο κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζα 

ιπζεί ην ζέκα ζπλνιηθήο απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ιαηνκείσλ, ππάξρνπλ 

κειέηεο, ρξεκαηνδφηεζε ινγηθά δελ ππάξρεη..  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Έρεη θάλεη ε ΑΝΚΟ κειέηε.  

ΤΝΔΓΡΟ: Καη γηαηί θακηά θνξά δελ ην νινθιήξσζεο απηφ ην έξγν;  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Γελ ην νινθιήξσζα γηαηί δελ έρσ ιεθηά πνπ είλαη βαζηθφ. Αο 

ην θάλνπκε πξφηαζε Βαζίιε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ..  
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ΤΝΔΓΡΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) …δελ έθαλαλ νινθιεξσκέλε 

κειέηε..  

Γ. ΑΛΒΑΝΟ: Δληάμεη λα ζαο ηελ αλαζέζσ λα ηελ θάλνπκε. Λνηπφλ ζα 

κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε πνιιή ψξα, αιιά δε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη, αλ 

θάπνηνο θάηη ζέιεη λα ξσηήζεη επραξίζησο θαη κε ηα λεξά αθφκα έρνπκε ζέκα..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Αιβαλφ, λνκίδσ πσο έλαο πξψηνο 

θχθινο πξνβιεκαηηζκνχ νινθιεξψλεηαη, βέβαηα ηα ηειέθσλά καο ηα email 

καο θη εκείο νη ίδηνη είκαζηε δηαζέζηκνη λα αθνχκε νπνηνλδήπνηε 

πξνβιεκαηηζκφ θαη νπνηαδήπνηε πξφηαζε γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή. 

πσο είπε πξνεγνπκέλσο θαη ν θ. Μακαινχγθαο ε 

αξρηηεθηνληθή φινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

αθφκα δελ έρεη απνζαθεληζηεί, σζηφζν εθείλν πνπ είλαη δεδνκέλν είλαη φηη νη 

πφξνη ζα είλαη ζαθψο ιηγφηεξνη. 

Καη φπσο ιέλε θαη ζην ρσξηφ κνπ φπνπ ππάξρεη θηψρεηα 

ππάξρεη θαη γθξίληα. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε ηε γθξίληα φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξε, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θάπνηα 

πξνβιήκαηα πνπ είλαη ππαξθηά θαη είλαη εθεί έμσ θαη καο πεξηκέλνπλ.  

Άθνπζα ηελ θα Αβξακνπνχινπ πξνεγνπκέλσο θαη πξαγκαηηθά 

θαηάιαβα φηη ππάξρνπλ ζνβαξά ζέκαηα.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δίλαη ζεζκηθά, σζηφζν ην νηθνλνκηθφ έρεη πεξηνξηζηεί 

ηξαγηθά.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Έηζη θαη πιένλ επηηξέςηε κνπ λα πσ κφλν κία παξαηήξεζε, 

φηη πιένλ φηαλ κηιάκε γηα πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζα πξέπεη, δελ 

μέξσ, λα ςάρλνπκε ζηνπ βνδηνχ ην θέξαην λα δνχκε ηη είλαη.  

ΤΝΔΓΡΟ: Πάλησο ην ζίγνπξν είλαη φηη πξέπεη θάπνηε λα αξρίζνπκε λα 

ζρεδηάδνπκε καθξνπξφζεζκα, αλεμάξηεηα απφ ην ηη έρνπκε ζήκεξα..  

ΤΝΔΓΡΟ: Έηζη θαη λα ηα πινπνηνχκε ιίγν-ιίγν ηκεκαηηθά.. 

ΤΝΔΓΡΟ: Γηαηί απηή ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ καο νδεγεί ζπλερψο ζηε 

γξαθεηνθξαηία, καο νδεγεί ζηελ άξλεζε, δειαδή απηή ε ηζηνξία είλαη θιαζηθή 

πεξίπησζε, ε ηζηνξία ηεο έθξεμεο ησλ γνπλνθφξσλ δψσλ είλαη κηα θιαζηθή 
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πεξίπησζε ηεο έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο, γηαηί θαλέλαο δελ 

απαγνξεχεη πνπζελά, κπνξείο λα ην ζηήζεηο νπνπδήπνηε απηφ ην καγαδί, 

είλαη κηα εχθνιε επέλδπζε ε νπνία έρεη γξήγνξεο απνδψζεηο θαη φινο ν 

θφζκνο φπσο γίλεηαη ζηελ Διιάδα ζπλήζσο ηη ζα αλνίμνπλ φινη; 

νπβιαηδίδηθα, αλνίγνπλ ινηπφλ..  

ΤΝΔΓΡΟ: Καη θσηνβνιηατθά.  

ΤΝΔΓΡΟ: Καη ζα έξζνπκε φινη κεηά απφ πέληε δέθα ρξφληα λα έρεη 

βξσκνθνπήζεη ν ηφπνο, λα έρνπκε ξππαζκέλνπο πδξνθφξνπο γηαηί δελ έρνπλ 

εγθαηαζηάζεηο ζνβαξέο πνπ λα απνκαθξχλνπλ ηα απφβιεηά ηνπο, ζα 

αξρίζνπλ λα ζθνηψλνληαη κεηαμχ ηνπο νη ακπεινπξγνί μέξσ ΄γσ κε ηνπο 

εθηξνθείο γηαηί είλαη αζχκβαηε ε κία κε ηελ άιιε δξαζηεξηφηεηα θαη ε Πνιηηεία 

ηη ζα θάλεη; Θα ιέεη λα κελ έρνπκε γξαθεηνθξαηία θαη λα βνεζήζνπκε ηελ 

αλάπηπμε θαη λα βνεζήζνπκε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη θηαίλε νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη θαη ηξέρα γχξεπε θη απηφ γηαηί ππάξρεη έιιεηςε ζρεδηαζκνχ.  

Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: ε καο ζηνλ θνξέα γίλνληαη θαη ιατθέο ζπλειεχζεηο κε ηελ 

αθνξκή ηέηνησλ γεγνλφησλ, πνπ έξρεηαη ν θφζκνο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα 

θαη θσλάδεη θαη επηκέλεη θαη δηακαξηχξεηαη θαη ππάξρνπλ πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα θαη νη κελ θαη νη δε θη έηζη γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο.  

  Γειαδή είλαη θξίκα θη είλαη θξίκα γηα φιν ηνλ θφζκν αιιά θαη γηα 

πεξηνρέο φπσο είλαη νη πξνζηαηεπφκελεο πνπ κείλαλε λα είλαη, πνπ ηηο 

θιεξνλνκήζακε ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη γηα ηπραίνπο ιφγνπο φρη γηαηί ηηο 

πξνζηαηεχζακε ππέξ ην δένλ, γηαηί νη άλζξσπνη πνπ δήζαλε εθεί πηζαλά ηηο 

θξνληίζαλε, γηαηί θάπνηεο εξεκψζαλε, γηαηί, γηαηί, απηέο ηηο πεξηνρέο 

ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα ηηο ζρεδηάζνπκε κε έλα ζσζηφ ηξφπν, κελ κπεη θαη 

απηφ πνπ ιέηε θαη εθεί πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο κπήθε εθεί ν άξπα 

θφια ζρεδηαζκφο θαη γίλνληαη ηα πάληα.  

Ήδε ζηελ Πξέζπα έρνπλ θσηνβνιηατθά θαη αλ θηάζεηε απφ 

πάλσ εθεί πνπ θάπνηε ήηαλ ε πην ππέξνρε ζέα πνπ ζπλαληνχζαλ φινη νη 

επηζθέπηεο, ηψξα μαθληθά ζακπψλνληαη θαη ιακππξίδνπλ ηα θσηνβνιηατθά 

ζηνλ θάκπν.  

ΤΝΔΓΡΟ: Δκείο ηα απνξξίςακε..  
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Ν. ΓΗΑΝΝΑΚΖ: Έγηλε κεγάινο πφιεκνο γηα λα κε γίλνπλ απηά ηα 

θσηνβνιηατθά ή λα γίλνπλ θαη δηράζηεθε φιε ε Πξέζπα. Λνηπφλ ηψξα έρνπκε 

ηα γνπλνθφξα θαη εκείο, έρνπκε αηηήζεηο γηα γνπλνθφξα.  

  Κάπνηα ζηηγκή ν θφζκνο ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πξφβιεκα θαη 

ζα αληηδξάζεη θαη είλαη κηα θαη κηθξή θνηλσλία ε δηθηά καο, φπνπ ν έλαο δε 

ζέιεη λα ηα βάδεη κε ηνλ άιινλ βέβαηα θαη ινγηθφ είλαη απηφ θαη πνιιέο θνξέο 

δελ κπνξνχκε θη εκείο σο θνξέαο λα πεξάζνπκε ηηο απφςεηο καο ληε θαη θαιά 

ηηο θηινπεξηβαιινληηθέο, είλαη δχζθνιν.  

  Δίλαη κηα αδπλακία απηή ησλ θνξέσλ, δειαδή ηα Γηνηθεηηθά καο 

πκβνχιηα δελ έρνπλ κφλν αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ, 

έρνπλ φισλ ησλ εηδψλ, πνπ απηφ είλαη θαη θαιφ βέβαηα γηαηί ππάξρνπλ 

αληαιιαγέο απφςεσλ, αιιά είλαη θη έλα πξφβιεκα φηαλ ζεο λα ραξάμεηο 

απζηεξή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.  

Οη Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη ζε καο 

γηα λα γλσκνδνηήζνπκε ζε έλα έξγν γηα ην πεξηβάιινλ, αιιά δελ κπνξνχκε 

πάληα, γηαηί ςεθίδνπκε, δελ κπνξνχκε πάληα λα γλσκνδνηήζνπκε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γε ζα δηαθσλήζεη θαλείο εχθνια καδί ζαο, πάλησο επηηξέςηε 

κνπ λα ζαο πσ φηη δελ κπνξεί, ζα ππάξρεη έλαο ηξφπνο θαη αλάπηπμεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ κπνξεί, ζίγνπξα ζα ππάξρεη.  

  Καη αλ ζέιεηε λα ζαο κεηαθέξσ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία, επεηδή 

είρα κία ζπδήηεζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΚΒΑ ηνλ θ. 

Κσζηφπνπιν ν νπνίνο είλαη Μεηεσξνιφγνο, κνπ έδεηρλε θάπνηνπο ράξηεο ηνπ 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Πηζηέςηε κε, ζηελ Διιάδα έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

αηνιηθά πάξθα εθεί πνπ δελ ππάξρεη αηνιηθφ δπλακηθφ γηα λα ηα ππνζηεξίμεη. 

Απηφ ηη ζεκαίλεη; Κάηη ζεκαίλεη.  

Ο θ. Γεκήηξεο Θενδνζίνπ έρεη ην ιφγν.  

Γ. ΘΔΟΓΟΗΟΤ: ηελ Πξέζπα εθπνλείηαη ην ΥΟΑΠ ησλ Πξεζπψλ, πνπ ζα 

έδηλε πηζαλφλ ιχζε ζε φια απηά, απφ ην 2009.  

ΤΝΔΓΡΟ: Γελ εθπνλείηαη.  

Γ. ΘΔΟΓΟΗΟΤ: Δθπνλείηαη θη έρεη ζηακαηήζεη ζε θάπνηα θάζε. Έρεη γίλεη ε 

πξψηε θάζε, έρεη γίλεη θαη ε Β1 θάζε. Γειαδή πεξλάεη κία ηεηξαεηία.  

ΤΝΔΓΡΟ: ΥΟΑΠ, Θεζέαο.  
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Γ. ΘΔΟΓΟΗΟΤ: Γειαδή είλαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ πηζαλφλ 

λα ιπζνχλ ζε 4-5 ρξφληα. Γελ είλαη Θεζέαο, δε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Θεζέα, απφ ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ ρξεκαηνδνηείηαη, αιιά νη 

εγθξίζεηο ζα έξζνπλ ζην ηέινο απφ ην Τπνπξγείν.  

(Κιεηζηά πξαθηηθά) 

Β. ΜΗΥΔΛΑΚΖ: Κιείλνληαο λα πνχκε θαη θάηη. Μαθξνπξφζεζκνο 

ζρεδηαζκφο, αιιά φκσο κε πξνηεξαηφηεηεο θαη έμσ απφ κηθξνηνπηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζπλήζσο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο.  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΗΓΖ: Να ζαο πσ έλα ιεπηφ έλα κεγάιν έιιεηκκα πνπ ίζσο 

έρεη αλαδεηρζεί πνιιέο θνξέο ζε ηέηνηεο ζπλαληήζεηο;  

  Έλα κεγάιν έιιεηκκα είλαη φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλαο αλ 

κνπ επηηξέπεηε λα ζαο πσ δηαζπαζκέλνο ζρεδηαζκφο πνιπεπίπεδνο, πέζηε 

φπνηα άιιε έθθξαζε ζέιεηε, πάλησο δελ ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα 

ζρεδηαζκνχ θαη δε ζα έπξεπε ίζσο λα ππάξρεη, απηφ φκσο πνπ ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη θαη δελ ππάξρεη είλαη παξαδείγκαηνο ράξε θάηη πνιχ απιφ, ε 

θαηαγξαθή φισλ ησλ κειεηψλ, είηε απηέο έρνπλ γίλεη απφ δξάζεηο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ, είηε έρνπλ γίλεη απφ δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ, είηε έρνπλ γίλεη απφ δξάζεηο 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.  

  Γειαδή ζην θνκκάηη αο πνχκε ηεο Πξέζπαο, εγψ αο πνχκε 

βιέπσ ηψξα ηνλ Άκπα Βαζίιε κε ηελ αγσλία πνπ έρεη ζπλερψο λα ιέεη φηη 

"πξέπεη λα θάλνπκε εθεί" θαη είρακε ππνβάιιεη αο πνχκε γηα ηα ιηκαλάθηα ε 

νπνία δελ είλαη ιφγσ ηεο κε..  

  Καη θιείλσ κε απηφ, αο πνχκε γηα ηε βηνκάδα ή γηα ηε ιίκλε 

Καζηνξηάο έρνπκε πάξα πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο δελ μέξνπκε ζε πνην 

επίπεδν είλαη απηφ πνπ ζέινπκε γηα λα πάκε ζην επφκελν βήκα ζρεδηαζκνχ. 

Απηφ δελ μέξσ πσο ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί, ίζσο κέζα απφ ηελ 

ηερληθή βνήζεηα ιέσ, κε έλα πνιχ κηθξφ πνζφ, κε κία δηαδξαζηηθή βάζε 

δεδνκέλσλ φπνπ ζε pdf λα ζεθσλφηαλ κε ιέμεηο θιεηδηά.  

Πξνζπαζνχκε κέζα απφ έλα επξσπατθφ λα ην αληηκεησπίζνπκε 

θαη λα ηα θάλνπκε ζε επίπεδν ρψξαο, γηαηί γηα λα κελ θάλνπκε copy-paste θαη 

θαηεγνξνχληαη νη θνξείο θαη ηα ινηπά θαη γηα λα μέξνπκε ζε φια ηα επίπεδα 

ζρεδηαζκνχ ηη έρνπκε ή ηη δελ έρνπκε θαη πξέπεη λα πξνζζέζνπκε.  
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ΤΝΔΓΡΟ: Ωξαία θαη πξηλ θξπψζνπκε θαη παγψζνπκε θαη γίλνπκε φινη 

παγάθηα, θαιφ είλαη λα νινθιεξψζνπκε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ωξαία, ζα ήζεια ινηπφλ εθ κέξνπο θαη ηνπ θ. Μακαινχγθα λα 

ζαο επραξηζηήζσ πνπ βξεζήθαηε ζε απηή ηε ζπλάληεζε απφ ην πξσί, πνπ 

θαηαζέζαηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο απφςεηο ζαο.  

  Να ζαο πνχκε φηη θαη εκείο ζαλ ππάιιεινη αληηκεησπίδνπκε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θαη εζείο αληηκεησπίδεηε, άξα θαηαιαβαίλνπκε θη εκείο ηνλ 

πφλν ζαο, ππνζέησ θαηαιαβαίλεηε θη εζείο ην δηθφ καο, εθείλν φκσο πνπ είλαη 

ζίγνπξν είλαη φηη ζα είκαζηε πάληα έηνηκνη λα αθνχζνπκε φπνηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη φπνηα πξφηαζε κπνξεί θαη είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζεί 

γηα ην θαιφ εληέιεη ηεο ρψξαο.  

αο επραξηζηψ φινπο θαη ζαο εχρνκαη θαιφ απφγεπκα.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ  


