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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ν.  ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

πλεδξηαθό Κέληξν ΒΔΛΛΗΓΖ – Αίζνπζα «CORONA» 

 

Υαηξεηηζκνί  

θ. ηαύξνο Καιαθάηεο, Τπνπξγφο Αλαπιεξσηήο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

θ. σθξάηεο Αιεμηάδεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ΤΠΔΚΑ. 

θ. Κσλζηαληίλνο Σξηάληεο, Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ ΤΠΔΚΑ. 

θ. Αζαλάζηνο Καξνύληδνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο.  

θ. Γεώξγηνο Σζακαζιήο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο Π.Δ. 

Θεζζαινλίθεο.    
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Πξώην κέξνο  

Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

«Έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» 

θ. Νηθόιανο Μακαινύγθαο, Πξντζηάκελνο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».   

 

«Πξφηππν Δπηδεηθηηθφ έξγν αμηνπνίεζεο Α.Π.Δ. θαη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα επί ηεο νδνχ Κιεάλζνπο 30, Κάησ 

Σνχκπα, Γήκνπ Θεζζαινλίθεο» 

θ. Αλδξέαο Κνπξάθεο, Αληηδήκαξρνο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο.  

 

«Έξγα ΑΠΔ θαη δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο ζε ρνιεία ηνπ Γήκνπ» 

θ. Λάδαξνο Κπξίδνγινπ, Γήκαξρνο Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο.  

 

«Καηαζθεπή Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο Αληιηνζηαζίσλ θαη 

Καηαζιηπηηθψλ Αγσγψλ ησλ Οηθηζκψλ Σξίινθνπ θαη Καξδίαο ηνπ Γήκνπ 

Θέξκεο» 

θ. Θεόδσξνο Παπαδόπνπινο, Γήκαξρνο Θέξκεο.  

 

«Δπηδεηθηηθφ Βηνθιηκαηηθφ ρνιείν πθεψλ (8ν Γεκνηηθφ ρνιείν)» 

θ. πκεώλ Γαληειίδεο, Γήκαξρνο Νεάπνιεο – πθεψλ. 

 

«Οινθιήξσζε απνρέηεπζεο Γ.Γ. Υαιάζηξαο Γήκνπ Γέιηα θαη Απνρεηεπηηθά 

Γίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνχ Γήκνπ 

Υαιάζηξαο» 

θ. Γεώξγηνο Γιώζζεο, Γήκαξρνο Γέιηα. 

 

«Απνρέηεπζε Αθαζάξησλ Τδάησλ ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ζπλνηθηζκνχ ηνπ 

Γ.Γ. Κνπθαιίσλ» 

θ. Γηάλλεο Μπίθνο, Γήκαξρνο Υαιθεδφλαο. 

 

«Έξγα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζην Γήκν Αξηζηνηέιε» 

θ. Υξήζηνο Πάρηαο, Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε. 
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«Καηαζθεπή Δζσηεξηθψλ Γηθηχσλ πιινγήο Μεηαθνξάο Λπκάησλ Σ.Γ. 

Φινγεηψλ ηνπ Γήκνπ Μνπδαληψλ» 

θ. Δκκαλνπήι Καξξάο, Αληηδήκαξνρο Νέαο Πξνπνληίδαο. 

 

«Απνθαηάζηαζε ηξηψλ ρψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ Γήκνπ 

ηδσλίαο» 

θ. Γηάλλεο Σδίηδηνο, Γήκαξρνο ηζσλίαο.    

 

«Έξγα ΔΠΠΔΡΑΑ ζην Γήκν εξξψλ» 

θ. Πέηξνο Αγγειίδεο, Γήκαξρνο εξξψλ.  

 

«Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο 

Γήκνπ Βηζαιηίαο Ν. εξξψλ. Με ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Αβαζνχο Γεσζεξκίαο» 

θ. Γεκήηξεο Καιατηδήο, Γήκαξρνο Βηζαιηίαο. 

 

«1. Καηαζθεπή Γηθηχνπ απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Μαθξνρσξίνπ Γήκνπ 

Απνζηφινπ Παχινπ Ννκνχ Ζκαζίαο» 

«2. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο3» 

θα Υαξίθιεηα Οπζνπιηδόγινπ – Γεσξγηάδε, Γήκαξρνο Βέξνηαο.  

 

«1. Πξφηππν επηδεηθηηθφ έξγν εθαξκνγήο ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζην 2ν Γπκλάζην ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο» 

«2. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο θαη ηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ Γήκνπ 

Νάνπζαο θαη Π.Δ. Ζκαζίαο». 

θ. Αλαζηάζηνο Καξακπαηδόο, Γήκαξρνο Νάνπζαο.   

 

«1. Καηαζθεπή Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (Vacumm) 

θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Γ.Γ. Πιαηένο» 

«2. ΥΑΓΑ ΓήκνΤ Αιεμάλδξεηαο θαη πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ» 

θ. Φώηεο Γεκεηξηάδεο, Γήκαξρνο Αιεμάλδξεηαο.  

«Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γ.Γ. Καζηαληψλ, Υνξπγίνπ, Βαπηηζηή 

θαη Μεγάιεο Βξχζεο Γήκνπ Κηιθίο» 

θ. Ησάλλεο Παξαγηόο, Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  
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«Απνρέηεπζε Οηθηζκνχ βνξψλνπ» 

θ. άββαο Υηνλίδεο, Γήκαξρνο Καηεξίλεο.  

 

«Γίθηπν Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ Γ.Γ. Βξνληνχο & Γ.Γ. Καξίηζαο Ν. Πηεξίαο. 

Απνρέηεπζε Γήκνπ Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ» 

θ. Γεώξγηνο Παπαζαλαζίνπ, Γήκαξρνο Γίνπ – Οιχκπνπ.  

 

«Καηαζθεπή έξγσλ απνρέηεπζεο Πέιιαο – Νέαο Πέιιαο» 

θ. Γξεγόξηνο ηάκθνο, Γήκαξρνο Γηαλληηζψλ.   

 

«Οινθιήξσζε Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο θχδξαο» 

θ. Γηώξγνο Υντδεο, Γήκαξρνο θχδξαο.  

 

«Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζεο θαη δηαζχλδεζε ζπζηήκαηνο πκπαξαγσγήο 

Ζιεθηξηζκνχ – Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΖΘΤΑ) κε πξνζξνθεηηθφ 

ςχθηε, ζην Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ”». 

θ. Βαζίιεο Παπάο, Γηνηθεηήο Ννζνθνκείνπ Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ”.  

 

«1. Καηαζθεπή 2νπ θιάδνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ (Κ.Α.Α.) 

Θεζζαινλίθεο απφ θξεάηην 50Ν έσο Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Θεζζαινλίθεο» 

«2. Γηεπζέηεζε ξεκάησλ πεξηνρήο επέθηαζεο Γ.Γ. Θέξκεο» 

θ. Νηθόιανο Μνύθνο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Καηαζθεπήο 

Έξγσλ ηεο ΔΤΓΔ Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Μείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο.  

πδήηεζε – Παξεκβάζεηο  

 

Αίζνπζα «ΓΔΡΜΑΝΟ» 

 

Διαθξύ Γεύκα 

Γεύηεξν κέξνο  

Πξνηάζεηο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014 – 2020. 

 

ηξνγγπιό Σξαπέδη: 

Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηα  
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θαζ. θ. Θεκηζηνθιήο Κνπτκηδήο, Πξφεδξνο Γ.. Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα 

Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα.  

 

Κιηκαηηθή Αιιαγή & Πξφιεςε Κηλδχλσλ 

θ. Υξήζηνο Μακαξίθαο, Γ/ληεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.   

 

Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Πξφιεςε Ππξθαγηψλ 

θ. Νηθήηαο Φξαγθηζθάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Τπνζέζεσλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.  

 

Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 

θ. Μηράιεο Γεξάλεο, Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 

Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 

θ Γηάλλεο Παξαγηόο, Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

Πξνζηαζίαο & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

θα Μηραινπνύινπ Υαξίθιεηα, Πξντζηακέλε Γ/λζεο Τδάησλ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.    

 

Υσξνηαμία & Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο 

θ. άββαο Λαδόπνπινο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή 

Πεξίνδν 2014 - 2020 ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο Πεξηβάιινληνο 

θ. Αληώλεο Κξπζηαιιίδεο, Μνλάδα Α1 Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 

Πξνγξάκκαηνο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. 

 

Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ  

θα Υξηζηίλα Κνληαμή, ηέιερνο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ (Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ): Καιεκέξα ζαο. Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε 

Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε Αληηπεξηθεξεηάξρα, θχξηε Δηδηθέ, θπξίεο θαη θχξηνη, 

δηνξγαλψλνπκε απηή ηελ εκεξίδα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία κε ζθνπφ λα θάλνπκε κία γεληθή παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ηη έρεη πεηχρεη κέρξη 

ηψξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη κε ζθνπφ 

λα αθνπγθξαζηνχκε ηηο αλάγθεο ζαο θαη ηηο ηδέεο ζαο θαη πξνηάζεηο ζαο, κε 

ζθνπφ ζ' απηήλ ηελ θξίζηκε ρξνληθή  θακπή λα εμεηδηθεχζνπκε ην πξφγξακκά 

καο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  Θα πξνζθαιέζσ λα αλέβεη ζην βήκα ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

θ. Καιαθάηεο. Κχξηε Τπνπξγέ έρεηε ην ιφγν. 

. ΚΑΛΑΦΑΣΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη, λα ζαο θαιεκεξίζσ. 

Βξίζθνκαη θαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ θαζψο γλσξίδεηε νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ζαο.  

  Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη, είκαζηε ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν. 

Ο ηξφπνο πνπ ζα πξνρσξήζνπκε ηα δεηήκαηα, ψζηε λα θιείλνπκε θαη κεγάια 

θελά ηεο ρψξαο θαη ζνβαξέο ππνρξεψζεηο ηεο, αιιά θαη λα ηθαλνπνηνχκε ηα 

αηηήκαηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, θξίλεη παξά πνιιά.  

  Θα πσ κφλν έλα. Κξίλεη ην αλ είκαζηε ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχκε 

ηε κέξα πνπ ζα είκαζηε πίζσ ζηηο αγνξέο θαη έμσ απφ ην κλεκφλην, γηαηί απηή 

ε ζηηγκή ζα έξζεη, ε ρψξα ζα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο, αιιά πξέπεη λα κπνξεί 

θαη λα πεξπαηήζεη καδί κε ηνπο άιινπο, φιε ε ρψξα, ζε θάζε Πεξηθέξεηα. 

  Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη απηή ε πξνεηνηκαζία επηβάιιεη ην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Σν ζπληνληζκφ 

ησλ ζεκαληηθψλ θνξέσλ θαη ζπληειεζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, ηεο 

νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζπληνληζκφ φισλ ησλ εξγαιείσλ, 

φπσο ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ψζηε λα κελ ράλεηαη ρξφλνο, επθαηξίεο θαη πφξνη. 

  Δηδηθά ηψξα, πνπ είκαζηε ζηε κεηάβαζε γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζηε θάζε πνπ εμειίζζεηαη ε αηδέληα ηεο Διιεληθήο 

Πξνεδξίαο, είλαη αλαγθαίν λα είκαζηε φινη ζπγθεληξσκέλνη ζην λα έρνπκε ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σψξα πνπ πξαγκαηηθά ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη 

ε ελδπλάκσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηαηί εθεί κπνξεί λα ζηεξηρζεί 
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παξαδείγκαηνο ράξε ε πξσηνγελήο παξαγσγή θαζψο θαη θαηλνηφκα ζρέδηα 

επελδχζεσλ, είλαη ε κεγάιε κεηαξξχζκηζε, ε κεγάιε κεηαζηξνθή. 

  ε φηη αθνξά ζην ΤΠΔΚΑ θαη ζηνλ ηνκέα αξκνδηφηεηάο κνπ, 

απηφ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλν θαη ην ππνζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν θαη ζε 

θάζε επίπεδν. ε φια ηα λνκνζεηήκαηα γηα ηε ρσξνηαμία, ζην Κηεκαηνιφγην, 

ηα απζαίξεηα θαη ζε απηά πνπ έπνληαη γηα ηε κεγάιε ρσξνηαμηθή θαη 

πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηηο ρξήζεηο γεο, αιιά θαη ηελ ηδησηηθή 

πνιενδφκεζε θαη ηνπο νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.  

  ε φιεο ηηο αιιαγέο, ζηελ πδαηηθή θαη ηε δαζηθή πνιηηηθή, ψζηε 

λα έρνπκε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ζρέδηα 

δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ζε φια ηα πδαηηθά Γηακεξίζκαηα θαη 

θπζηθά ζε  επίπεδν πφξσλ, πνπ είλαη θαη ην ζέκα καο ζήκεξα, κέζσ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Μεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, κε απφιπηε εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο καο, κε θαλφλεο πιένλ θαη κε δεζκεπηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, κε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ηηκνινγήζεηο έξγσλ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ θαη κε γλψκνλα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο αμίαο θάζε παξαδνηένπ, θαηάθεξε λα ελεξγνπνηήζεη φια ηα 

έξγα ηνπ κε λνκηθέο δεζκεχζεηο ζην 100% θαη κε απνξξνθήζεηο ζην 65% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, θιεηδψλνληαο ηελ αμηνπνίεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ επξψ πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία.  

  Ο ζηφρνο καο ήηαλ θαη παξακέλεη λα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα 

αλαηξνθνδνηνχκε ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηινγέο καο, μερλψληαο ηελ 

παξαδνζηαθή, ζηαηηθή αληηκεηψπηζε εηψλ θαη κε απηνλφεην ζηφρν ηνλ 

εμνξζνινγηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ.  

  Δίλαη ζπλεπαγσγή φηη ρξεκαηνδνηνχκε ζηνρεπκέλα δξάζεηο κε 

πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα, ζε ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο κε αλαδσνγφλεζε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

  Γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ε έκθαζε δίλεηαη ζε 

δηαπεξηθεξεηαθά έξγα πξνηεξαηφηεηαο θαη κέγηζηεο πεξηβαιινληηθήο 
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ζεκαζίαο. Ζ γεληθή καο θαηεχζπλζε είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο.  

  Δίλαη θξίζηκν γηα απηή ηε θάζε θαη κε ην δεδνκέλν ηεο 

κεηεμέιημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηηο λέεο δνκέο ηνπ Δ, φηη έρεη 

γίλεη ηαμηλφκεζε θαη δηάθξηζε έξγσλ. Τπάξρνπλ έξγα πνπ νινθιεξψλνληαη 

θαη είλαη εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη έξγα πνπ κπνξνχλ 

λα κεηαθεξζνχλ ηψξα, ηδηαηηέξσο ζηνπο ηξεηο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο πέθηεη 

θαη ην κεγάιν βάξνο. 

  Πξψηνλ, ηα έξγα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ 

απνβιήησλ. Δίλαη δήηεκα δεκφζηαο πγείαο λα πξνρσξήζνπλ νη βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί, λα ηειεηψλνπκε 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. 

  Γεχηεξνλ, 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, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέσ, ζηελ Πεξηθέξεηα. Καη ηξίηνλ, ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.  

  Οινθιεξψλνληαο έξγα πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπκε: Γηα 

ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ καο κνληέινπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη – 

ην ηνλίδσ απηφ - γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο ε νπνία 

καζηίδεη θπξίσο ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. 

  εκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δξάζεσλ – παξεκβάζεσλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξνσζνχκε ζεκαληηθέο επελδχζεηο, κε 

πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηνκείο πνπ αλέθεξα, κε πξνυπνινγηζκφ πνπ ππεξβαίλεη 

ηα 620 εθαηνκκχξηα επξψ.   

  Πέξα απφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ, γηα ηα νπνία θαη ζα ζαο 

ελεκεξψζεη αλαιπηηθά ν Πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ν θ. Μακαινχγθαο, αλαθέξσ θάπνηα έξγα, πνπ είλαη 

ελδεηθηηθά ηνπ πνιηηηθνχ αιιά θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ καο ζθεπηηθνχ, πνπ 
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απνηππψλνπλ θαη ηελ πξαγκαηηθή βνχιεζε ηεο πνιηηείαο, γηα έξγα πνπ 

βνεζνχλ ηειηθά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

  Α. Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Πξψηνλ, κε ηελ πινπνίεζε 

πξνηχπσλ έξγσλ επηδεηθηηθψλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φπσο ε 

παξέκβαζε ζε ρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηνπο Γήκνπο Ακπεινθήπσλ, Θεζζαινλίθεο, εξξψλ θαη ζην 

Διιελνβηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ 

θαη βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ 73 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

  Γεχηεξνλ, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλνκψ 

θαη‟ νίθνλ», πξνυπνινγηζκνχ 90 εθαηνκκπξίσλ επξψ, επηηπγράλνληαο 

παξάιιεια αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

  Β. Γηα ζεκαληηθά κεγάια έξγα, φπσο ν θεληξηθφο απνρεηεπηηθφο 

αγσγφο θαη ε επέθηαζε ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ θάιπςε 

θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ πδξνδφηεζεο ηεο πφιεο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 80 εθαηνκκπξίσλ επξψ.     

  Γ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πεξηνρψλ, κε πινπνίεζε έξγσλ 33 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, θάλνληαο ην επφκελν βήκα ζηελ νξηδφληηα δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ επηθείκελε έληαμε ηεο ΓΗΣ ησλ εξξψλ. 

  Γ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ θαη ζε 

έξγα χδξεπζεο, πξνυπνινγηζκνχ 560 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Καη θπζηθά γηα 

ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, κε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηηο κειέηεο ησλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δφκεζεο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε νξηδφληηεο δξάζεηο ζε πεξηνρέο NATURΑ. 

  Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα επαλαιάβσ φηη είκαζηε ζε θνκβηθφ ζεκείν. 

Κάζε βήκα γηα κηα δηαξζξσηηθή αιιαγή θαιπηεξεχεη ηε ζέζε καο. Κάζε 

πξφβιεκα θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ιχλνπκε, είλαη έλαο θφκπνο ιηγφηεξνο γηα λα 

απνδεζκεπηνχκε θαη έρνπκε αξθεηνχο. Γηα λα ηνπο ιχζνπκε, ρξεηάδεηαη 

ζηξαηεγηθή θαη κεγάιε πξνζήισζε.  

  Να βξνχκε ηνλ ηξφπν, λα κάζνπκε λα θάλνπκε αθφκε θαη ην 

«ιίγν» λα απνδίδεη «πνιχ». Δηδηθά κάιηζηα φηαλ κηιάκε γηα κείδνλα 

πξνβιήκαηα, κε θεληξηθή ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, πνπ απφ ηε θχζε 

ηνπο απαηηνχλ ζπληνληζκφ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε 
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εμίζσζε ιακβάλεη ππφςε ηεο αθελφο λα ππάξμνπλ νη ππνδνκέο γηα λα 

ιπζνχλ κε πην νξζνινγηθφ ηξφπν, αθεηέξνπ λα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο. 

  Με απηφ ην ζθεπηηθφ δηαρεηξηδφκαζηε ηα δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο 

καο ζην ΤΠΔΚΑ. Δίρακε ηελ επθαηξία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο λα βξεζνχκε 

ζηελ εζραηηά ηεο Διιάδνο, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζηε Φιψξηλα – γηαηί ην φιν 

εγρείξεκα έρεη μεθηλήζεη θπξίσο απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα – γηα λα αθνχζνπκε 

δηα δψζεο, απφ πξψην ρέξη, έηζη απιά φπσο ην ιέσ, πνηεο είλαη νη αλάγθεο 

θαη πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ψζηε λα θηλεζνχκε 

ηαρχηεξα θαη κε νπζηαζηηθή αλαθνξά ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πξαγκαηηθά ππνινγίζηκα θαη γηα ην ιφγν απηφ 

βξηζθφκαζηε ζήκεξα εδψ.  

  Γηα λα ζέζνπκε ην πιαίζην δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα βξνχκε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ζεκαληηθέο επθαηξίεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη λα νινθιεξψζνπκε αλαγθαία έξγα πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, ζπκβάιινληαο θαη κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ  ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κέζα απφ ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ 

πφξσλ.  

  Με εηδηθνχο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ζπλαιιαγψλ κε ηα Βαιθάληα 

θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο επξσπατθέο δηεξγαζίεο, πάληα κε δηαζθαιηζκέλε 

ηελ νξζνινγηθή θαη αεηθφξν αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

   Κπξίεο θαη θχξηνη, πηζηεχνπκε ζηελ επηηπρία ηεο ζπλεξγαζίαο 

καο θαη ζηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα γηα φινπο.  

  Θέισ θιείλνληαο λα πσ δπν ιφγηα απφ ζηήζνπο θαη εθηφο 

θεηκέλνπ. Να πσ φηη απηή ε πξσηνβνπιία πνπ έρνπκε αλαιάβεη ζην 

Τπνπξγείν πηζηεχνπκε φηη είλαη κία πξσηνβνπιία πνπ είλαη – ζπγγλψκε γηα 

ηνλ φξν – win-win, θεξδίδνπλ φινη. Ίζσο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έρεη ιεθζεί 

απφθαζε θαη πξσηνβνπιία απφ ην Τπνπξγείν, λα βγεη ην Τπνπξγείν κε φιε 

ηελ εγεζία έμσ απφ ηα φξηα ησλ Αζελψλ, έμσ απφ ηα θηίξηα ηνπ Τπνπξγείνπ.  
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  Δίλαη εδψ, φπσο είλαη θαη ζε θάζε επίζθεςή καο ζε φιε ηελ 

Διιάδα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ θ. Αιεμηάδεο. Δίλαη εδψ ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ θ. 

Σξηάληεο. Δίλαη εδψ ν Δπηθεθαιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 

βεβαίσο είκαη θαη εγψ σο εθπξφζσπνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ.  

  Λάβακε κία απφθαζε. πγγλψκε γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηφλν. 

Αλαιάβακε κία πξσηνβνπιία. Πίζηεπα θαη πηζηεχσ φηη αλ ζέινπκε 

πξαγκαηηθά ζε κία ηφζν ζεκαληηθή ζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο, ζε έλα θιείζηκν κηαο επνρήο 35 – 40 ρξφλσλ, ζε κία κεηάβαζε ζε 

κία άιιε πξαγκαηηθά πνιχ πην δχζθνιε θαη κε πνιχ κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

θνηλσλία, νηθνλνκία, έλα κέιινλ ην νπνίν ε πην κεγάιε ηνπ ζηαζεξά ίζσο 

είλαη ε αβεβαηφηεηα θαη ε ξεπζηφηεηα, πηζηεχσ φηη ήηαλ κία αλαπφδξαζηε 

αλάγθε.  

  Οθείιακε λα ην θάλνπκε σο κία ζχγρξνλε πνιηηεία, λα ην πάκε 

αιιηψο, λα βγεη ην Τπνπξγείν έμσ, λα πάεη ν Τπνπξγφο θαη νη επηθεθαιήο θαη 

λα αθνχζνπκε απφ πξψην ρέξη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε θάζε Πεξηθέξεηα, ε 

θάζε ηνπηθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο.  

  Απηφ πνπ πνιιέο θνξέο ζεσξεηηθά ιέκε «λα 

ζπλδηακνξθψζνπκε καδί ην κέιινλ», εκείο ζέινπκε λα ην θάλνπκε πξάμε. Γη' 

απηφ θαη βγήθακε θαη πξνζπαζνχκε θαη ζα είκαη εδψ θαη ζήκεξα, φπσο θαη 

ζηε Φιψξηλα, φπσο θαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, λα είκαη έλα φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα παξψλ γηα λα αθνχζσ θαη εγψ ν ίδηνο, φπσο 

βεβαίσο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ζα είλαη θαη νη Γξακκαηείο ηνπ Τπνπξγείνπ 

παξφληεο, γηα λα αθνχζνπλ απφ πξψην ρέξη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

ζα γίλνπλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηαηί νη θνξείο νη 

ηνπηθνί νπζηαζηηθά εθπξνζσπνχλ ηηο θνηλσλίεο.  

  Άξα είλαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα, κηα κεγάιε πξφθιεζε. Απηή ε 

επφκελε εκέξα, φζν γίλεηαη πην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πφξσλ, πνπ ζεκαίλεη έξγα ππνδνκήο, πνπ ζεκαίλεη πνηφηεηα δσήο ζε φιε 

ηελ Πεξηθέξεηα θαη φρη κφλν, λα γίλεη πξάμε.  

  Δίλαη βαζχ καο πηζηεχσ φηη απηή εδψ ε δηαδηθαζία, πνπ 

αθήλνπκε ζηελ άθξε ελδερνκέλσο δηαζιαζηηθνχο θαλφλεο θαη αγσγνχο θαη 
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πάκε θαηεπζείαλ, έρνπκε επηιέμεη ηελ επζεία νδφ εκείο, πξφζσπν κε 

πξφζσπν κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα πάξνπκε φζν πην δπλαηά θαη λα αθνχζνπκε φζν γίλεηαη πην θαζαξά ηα 

κελχκαηα, ηηο αγσλίεο θαη ηα θειεχζκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε 

ζπλδηακφξθσζε ηνπ κέιινληφο καο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή 

ζαο. Καιή ζπλέρεηα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Τπνπξγφ πνπ έδσζε ην ζηίγκα ηεο 

παξνχζαο θαη ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

  Να πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο 

θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θ. Αιεμηάδε.  

. ΑΛΔΞΗΑΓΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια θαη εγψ κε ηε 

ζεηξά κνπ λα ζαο θαισζνξίζσ ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα γηα ηα έξγα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007 – 

2013» ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

  ηαλ κηιάκε γηα πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε ζα πξέπεη θαη‟ αξρήλ 

λα μεθαζαξίζνπκε αλ κηιάκε γηα δχν αληαγσληζηηθνχο ή ζπκπιεξσκαηηθνχο 

φξνπο. Απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη θπξίσο ε εθαξκνγή ηεο, 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ή κήπσο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε 

φξσλ αεηθνξίαο, επνκέλσο καθξνπξφζεζκα κείσζεο ηνπ θφζηνπο, αιιά 

θπξίσο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ;  

  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, θπξίεο θαη θχξηνη, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άικαηα ζηελ πξνάζπηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ κε κία 

παγθφζκηα, πξσηνπνξηαθή λνκνζεζία. Πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα απμεκέλε 

πεξηβαιινληηθή κέξηκλα κε ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο σο πξνλνκηαθνχ 

πεδίνπ επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο, εθηηκψληαο ηφζν 

ηε κεζνπξφζεζκε αμία ηεο επέλδπζεο φζν θαη ηε ζεκαζία ηεο αεηθνξίαο θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο.  

  Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», κεηνπζηψλνληαο ηελ πνιηηηθή 

ηεο ζπλνρήο, απεηθνλίδεη κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε θαη αλαδεηθλχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε 

δηεχξπλζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο νηθνζπζηεκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη άιισλ ρσξψλ, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε 
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δηαξζξσηηθψλ  κεηαξξπζκίζεσλ κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ΤΠΔΚΑ.  

  Σελ ίδηα ζηηγκή ζηε ρψξα καο ε πξφθιεζε είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε. ε θαηξνχο αθξαίαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο ε 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

δεκηνπξγεί αληηδξάζεηο. 

  Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηείηαη εμνξζνινγηζκφο ηνπ πιαηζίνπ, αιιά 

ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ρακειψζνπκε ηηο απαηηήζεηο καο θαη 

ηα θνηλσληθά standards. Αληίζεηα, νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ελζαξξχλεη ζηνρεπκέλεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε.  

  ε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνηειεί αδήξηηε αλάγθε, αιιά θαη 

πξφθιεζε, ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ επξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, κε 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, κε πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα ζε ηνκείο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα θαη 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο.  

  Σν ΤΠΔΚΑ κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ην γλσζηφ ΔΠΠΔΡΑΑ, ρξεκαηνδνηεί 

αλάινγεο δξάζεηο κε θαζαξά αλαπηπμηαθή ζηξνθή, μερλψληαο ηελ 

παξαδνζηαθή ζηαηηθή αληηκεηψπηζε εηψλ, πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία 

ζε απηέο, εληζρχνληαο ηηο επελδχζεηο, παξέρνληαο ξεπζηφηεηα απεπζείαο 

ζηελ αγνξά θαη αλαηάζζνληαο παξάιιεια ηνλ παξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ 

ηζηφ.  

  ιεο νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο μνδεχνληαη ζε ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο: ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε ζηηο 

Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ηεο ρψξαο 

θαη ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, 

δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα λέα θνπιηνχξα ζηνλ ππνςήθην επελδπηή. Μ' 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ.  

  Σν ΔΠΠΔΡΑΑ, κε ηε ζεκεξηλή εκεξίδα, δίλεη ην ζηίγκα ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ, 
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παξνπζηάδνληαο αθελφο κελ ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ έσο ζήκεξα θαη ηελ πξφνδν 

πνπ έρεη ζεκεηψζεη ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα, αθεηέξνπ δε ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ελφο 

λένπ πξνηχπνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ελφο πξνηχπνπ πνπ ππεξεηεί ηνλ 

άλζξσπν θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο.  

  εκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δξάζεσλ – παξεκβάζεσλ 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απνδεηθλχνληαο κε ζηνηρεία φηη ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα ππεξεηεί κηα ηζρπξή πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή πνπ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ην αμηνπνηεί σο αλαπηπμηαθφ 

απφζεκα.  

  Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα είλαη έλα Πξφγξακκα πνιπζρηδέο 

θαη ζχλζεην ζηε δηαρείξηζή ηνπ, πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο ζε φιεο ηηο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 

ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ζηε 

δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ζηηο πξάζηλεο ππνδνκέο κε 

θαηαζθεπή έξγσλ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέρξη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο 

ηδησηψλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

  Σν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ δηαζέηεη κεγάιε 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθψλ 

δξάζεσλ επί ζεηξά εηψλ, θαζψο θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ 

δξάζεσλ, ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζε Κνηλνηηθέο Οδεγίεο κε δεζκεπηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη εηδηθνχο φξνπο εθαξκνγήο.   

  Σν ζπγθεθξηκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, αμηνπνηψληαο ηελ 

εκπεηξία ηνπ, νινθιήξσζε ζεηηθά θαη ρσξίο απψιεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ ην 

θιείζηκν ηνπ Γ‟ ΚΠ. Δπίζεο απέδεημε φηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε πνιχ 

δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο αθνχ θαηαθέξλεη λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ζε 

ζπλέρεηα ηνπ Γ‟ ΚΠ θαη ην ΔΠΑ 2007 – 2013 πνπ είλαη πην ζχλζεην θαη 

βεβαίσο ηεηξαπιαζίνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

  Ζ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

100% θαη νη δαπάλεο ζε πνζνζηφ 64%, φηαλ ηα πνζνζηά απηά ηέινο ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012 ήηαλ 41% θαη 26% αληίζηνηρα.  
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  Δπηζεκαίλσ φηη δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 

θαη ησλ ζπκβαζηνπνηήζεσλ κέζα ζε ελάκηζε ρξφλν θαη δεδνκέλνπ φηη αθελφο 

κελ ην Πξφγξακκα έρεη ελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά απφ ην 2011, ήηνη ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα, αθεηέξνπ δε φηη ε κεγάιε απνξξφθεζε πξνθχπηεη 

πξνο ην ηέινο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή ην 2015, δελ ππάξρεη 

επηζθάιεηα απψιεηαο νχηε ελφο επξψ απφ ηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο.  

  Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θ. Μακαινχγθαο ζηελ 

νκηιία ηνπ ζα θάλεη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ έξγσλ πνπ 

πινπνηνχληαη ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία.  

  ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ζηφρνο καο θαη ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη κεηαμχ ησλ άιισλ ε αλαδσνγφλεζε θαη ε 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε πεξηνρψλ κέζα ζηα αζηηθά θέληξα πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ.  

  Ζ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ ζα πξνάγνπλ, πξψηνλ, ηελ πξνζηαζία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο επηζθεπήο – απνθαηάζηαζεο φςεσλ θαη 

δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ θαη κλεκείσλ. Σελ αλάπιαζε ηζηνξηθψλ θέληξσλ θαη 

ηκεκάησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ.  

  Σελ επαλέληαμε απνθιεηζκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ 

κεγάισλ πφιεσλ, ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Πάηξα, ζηνλ επξχηεξν 

αζηηθφ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο πφιεο κε επθπείο παξεκβάζεηο βηνθιηκαηηθήο 

αλάπιαζεο. Σε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε 

ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ ησλ κεγάισλ πφιεσλ κε 

εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη‟ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ 4178 πεξί απζαηξέησλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  

  Σελ αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ ησλ πφιεσλ πνπ 

είλαη δνκεκέλεο κεηαμχ ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ. ηε 

Θεζζαινλίθε, έηρ νπ κε ην Θεξκατθφ, ζην Βφιν, Πήιην κε Παγαζεηηθφ θιπ. 

Σελ απφδνζε κεγάισλ πξναζηηαθψλ πάξθσλ – δαζψλ ζηνπο πνιίηεο κε ηε 

δεκηνπξγία πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ.  
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  Σηο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο κε βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ 

παξαιηαθψλ κεηψπσλ κεγάισλ πφιεσλ. Σελ αλαβάζκηζε θεληξηθψλ αμφλσλ 

ζε κεγάιεο πφιεηο κε ρξήζεηο πξάζηλσλ ππνδνκψλ θαη δεκηνπξγία δσλψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

  Κπξίεο θαη θχξηνη, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΤΠΔΚΑ, φπσο είπε θαη ν 

Τπνπξγφο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ θάιπςε 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ  κε βηψζηκν θαη αζθαιή ηξφπν. ηνρεχεη επηπιένλ 

ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, θχξηα ζπληζηψζα ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε ελίζρπζε αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ 

επθαηξηψλ.  

  Με ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ζαο ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα 

αλακέλνπκε ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζρφιηά ζαο γηα λα ζρεδηάζνπκε φινη καδί ηε 

λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020. αο επραξηζηψ πνιχ.        

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα γηα ηελ εηθφλα πνπ 

έδσζε θαη γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ παξνχζα θαη επφκελε πξνγξακκαηηθή 

νξηδφληηα θαη ζα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Τδάησλ θ. 

Σξηάληε.  

Κ. ΣΡΗΑΝΣΖ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. ε ζπλέρεηα φζσλ είπε ν Τπνπξγφο 

θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζέισ λα ζηαζψ ζε έλα ζεκείν θαη κφλν. Ζ επηηπρία 

ελφο ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ, αιιά 

ζηελ νπζία θπξίαξρα απφ κία. Απηή είλαη ε χπαξμε ζρεδίνπ θαη ε χπαξμε 

ζρεδίνπ απαηηεί ηελ χπαξμε εζληθήο πνιηηηθήο, ηελ χπαξμε εζληθήο 

θαηεχζπλζεο.  

  Τπάξρνπλ ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

πνπ καο ππελζπκίδνπλ πνχ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε κε έρνληαο ζρέδην θαη 

ε πεξίπησζε ηεο Κνξψλεηαο είλαη κία ηέηνηα. ηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο, ηα ζρέδηα 

δηαρείξηζεο γηα ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο, ην Δζληθφ Μεηξψν 

Τδξνγεσηξήζεσλ, ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ 

θαη ηεο ιπκαηνιάζπεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηε 

Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, ζηελ νπζία ζηνρεχνπκε ζε απηφ, ζηε δηακφξθσζε κηαο 
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εζληθήο θιίκαθαο πνιηηηθή γηα ηα χδαηα θαη ην βαζηθφ δεηνχκελν ζηελ νπζία 

γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ε εθαξκνγή, είλαη ε πινπνίεζε απηήο 

ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα. Μπνξεί λα αλέβεη ζην 

βήκα, ζα πξνζθαινχζα ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Σζακαζιή.  

Γ. ΣΑΜΑΛΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηε 

Αληηδήκαξρε. Γελ μέξσ θάπνηνο άιινο αλ κνπ δηαθεχγεη, ν Πξφεδξνο ηεο 

Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ, ε θα Πνξθπξηάδνπ, ν θ. Σνπιίθαο, νη ζπλάδειθνη 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε.  

  Ζ ζεκεξηλή εκεξίδα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη 

γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επφκελσλ εηψλ. Καη 

φηαλ ιέκε «ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ» κηιάκε ζηελ νπζία γηα παξεκβάζεηο πνπ 

ζα ζέζνπλ λένπο φξνπο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, επηηπγράλνληαο 

ηα πξνζδφθηκα απνηειέζκαηα.  

  ηελ πεξηνρή Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπλδηακνξθψλνπκε ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σν χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο 2014 – 2020, ην λέν 

ΔΠΑ, είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα 

καο. Δίλαη ν νδηθφο ράξηεο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ηεο επφκελεο 

δεθαεηίαο.  

  Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απνθαζίδεη λα ζπγθξνηήζεη 

κηα βαζηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή πνιηηηθήο πνπ ζα ελνπνηεί θαη ζα 

λνεκαηνδνηεί φιεο ηηο παξεκβάζεηο ηεο ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  Ζ βαζηθή θαηεχζπλζε είλαη ε επηδίσμε κηαο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθήο Πεξηθέξεηαο ζηεξηγκέλε ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κε έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα, ηε ζχγρξνλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο γλψζεο θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ελζσκάησζε ησλ 

αξρψλ ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ.  

  Ζ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο θάζε ζεκαηηθνχ ζηφρνπ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ζπλνιηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ησλ 

νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηελ άζθεζε επηκέξνπο πνιηηηθψλ.  
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  Απηφ πνπ πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε θαη λα ζηνρεχζνπκε ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνιιαπιαζηαζηηθά πξέπεη λα είλαη πην 

ζθηρηφ, πην δεκέλν ζηε ζηφρεπζε πξνθεηκέλνπ λα έρεη κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Αλ δελ πεηχρεη απηφ ην ζηφρν θαη ηα έξγα λα 

πινπνηεζνχλ, δελ ζα θάλνπκε ην άικα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βγνχκε 

απφ ηελ θξίζε.  

  Ήξζε ε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ηεο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα 

πάξεη αξκνδηφηεηεο θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα δηαρεηξηζηεί έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο θαη πξέπεη εδψ εθηφο θεηκέλνπ λα πσ κεξηθά ζέκαηα 

πνπ έρνπκε εκείο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζεσξψ φηη είλαη πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ε ιπκαηνιάζπε κε ηελ νπνία αζρνινχκαζηε εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα θαη ε νπνία θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα βξεη θαη ηε ιχζε ηεο, 

πξέπεη λα βξεη θαη ηελ εθαξκνγή ηεο.  

  Πξνηάζεηο ππάξρνπλ πάξα πνιιέο, δπλαηφηεηεο κέζα απφ ην 

πξφγξακκα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θαη πηζηεχσ φηη πνιχ ζχληνκα ζα αξρίζεη 

λα εθαξκφδεηαη κία πξαγκαηηθά ιχζε ε νπνία θαη αεηθφξνο λα είλαη θαη λα 

δεκηνπξγεί θαη αλάπηπμε κε ηελ αμηνπνίεζή ηεο.  

  Θα ζαο πσ, άκα ζέιεηε λα μέξεηε, φγθνη νιφθιεξνη, ηφλνη 

νιφθιεξνη ππάξρνπλ απνζεθεπκέλνη νη νπνίνη είλαη αλαμηνπνίεηνη – απηφ 

ελλνψ – ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο πξέπεη λα πνχκε θαη 

γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξψλεηαο φπσο αλαθέξζεθαλ 

πξηλ.  

  Θα πξέπεη επηηέινπο, γηαηί αθνχζηεθε πάιη φηη δελ ππάξρεη 

ζρέδην θηι. Μπνξεί λα κελ είλαη θαιφ ην ζρέδην, αιιά είλαη εγθεθξηκέλν θαη 

πξέπεη λα πινπνηεζεί γηα λα έρνπκε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κη αλ 

αθφκα φκσο δελ ζεσξείηε ζήκεξα φηη είλαη ζσζηφ ην πξφγξακκα, λα αιιάμεη 

ην ζπληνκφηεξν θαη λα βξεη έλα λέν ζρέδην ηελ εθαξκνγή ηνπ, γηα λα ιπζεί θη 

απηφ ην πξφβιεκα επηηέινπο, γηαηί δελ θηάλεη κφλν λα ην ιέκε. Αθνχ μέξνπκε 

θαη ηηο ιχζεηο, πξέπεη λα ηηο εθαξκφζνπκε. Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα πξνζπαζήζσ λα κελ ζαο θνπξάζσ. Ξεθίλεζα κε 47 

δηαθάλεηεο. Διπίδσ λα ηηο ζπληνκεχζσ, λα κελ είλαη 47, λα είλαη νη κηζέο. 

  Θα θάλσ κηα αλαθνξά ζηελ αξρή πξηλ μεθηλήζσ. Να πσ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ζαο θαη γηα καο είλαη ε πην ζεκαληηθή. 
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Δίλαη ε ζηηγκή απηή ζηελ νπνία απνηηκνχκε ηη έρνπκε θάλεη, ζρεδηάδνπκε γηα 

ην ηη ζα θάλνπκε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη βέβαηα ην 

ζρεδηάδνπκε ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία αιιάδεη πιήξσο ηηο δνκέο ηηο 

ππάξρνπζεο.  

  Σα πξνγξάκκαηα απφ πιεπξάο Γηαρεηξηζηηθήο ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα έρνπλ άιιεο δνκέο. Σν Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» παξακέλεη ζαλ «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» φκσο ζα θηλεζεί θαη ζα έρεη έλα δξφκν παξάιιειν καδί κε ην 

Πξφγξακκα Μεηαθνξψλ - Τπνδνκψλ.  

  Γελ γλσξίδνπκε αθφκε πνηεο ζα είλαη νη δηαδηθαζίεο, πψο ζα 

είλαη νη δνκέο, πψο ζα δηαρεηξίδεηαη. Αθφκε απηά είλαη ζηε ζπδήηεζε. Γελ 

έρνπκε θαηαιήμεη νξηζηηθά ζην πψο ζα δηαρεηξηζηεί φιε ε θαηάζηαζε. Σν 

ζίγνπξν είλαη φηη εκείο ζε θάζε πεξίπησζε ζαλ Τπνπξγείν θαη ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ 

ζρεδηάδνπκε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζεσξψληαο ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

απηφλνκν θαη ζεσξψληαο ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζαλ ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ.  

  Θα θάλσ κφλν δχν παξεκβάζεηο γη' απηά ηα νπνία είπε ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο φζνλ αθνξά ηε ιάζπε. ην Τπνπξγείν θαη γηα ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη γηα ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ππάξρεη κία 

αλνηρηή πξφζθιεζε γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιάζπεο, ε νπνία 

πξφζθιεζε απηή είλαη απηή ηε ζηηγκή ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηαηί 

ππάξρεη έλα ζέκα λα ιχζνπκε, ην νπνίν ζρεδφλ ην έρνπκε ιχζεη, αλ είλαη 

θξαηηθή ή φρη ελίζρπζε θαη πηζηεχνπκε φηη κέζα ζην Φεβξνπάξην ζα έρνπκε 

νινθιεξψζεη θαη ηηο αμηνινγήζεηο ψζηε ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα πξψηα 

έξγα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ.  

  ζνλ αθνξά γηα ηελ Κνξψλεηα. Γηα ηελ Κνξψλεηα ην κφλν πνπ 

ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη εγψ είκαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ μεθίλεζε ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ ην 2001 θαη ηε ζπκάκαη ηελ Κνξψλεηα πνιχ πην πξηλ θαη κάιηζηα 

ηελ πεξίνδν πνπ ήκνπλ εγψ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζπκάκαη φηη ππήξρε αθφκε ε 

ζχκβαζε γηα ηα ελδηαηηήκαηα. Ζ ζχκβαζε αθφκε απηή είλαη αλελεξγή.  

  Γελ μέξσ ηη έθηαημε. Κάπνηε ε Κνξψλεηα είρε λεξφ. Μεηά 

πέξαζαλ ρξφληα, δελ έγηλε ηίπνηα, δελ είρε λεξφ. Κάηη πξέπεη λα θάλνπκε ζ' 
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απηφ γηαηί έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη θάπνηα 

ζηηγκή ζα ην βξνχκε κπξνζηά καο.    

  Να θάλσ ηψξα κία πνιχ γξήγνξε παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ. ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ην ΔΠΠΔΡΑΑ 

ρξεκαηνδνηεί έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 620 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Απφ ηα έξγα απηά έρνπλ λνκηθέο δεζκεχζεηο ηα 182 θαη απνξξνθήζεηο ηα 96 

εθαηνκκχξηα. Δίλαη πεξίπνπ ζην 16% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ  έξγσλ.  

  Βέβαηα απηφ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη ηα 

πεξηζζφηεξα έξγα, ηα νπνία είλαη θαη έξγα πγξψλ απνβιήησλ, είλαη έξγα ηα 

νπνία έρνπλ ελεξγνπνηεζεί πιήξεο θαη νπζηαζηηθά νη απνξξνθήζεηο θαη νη 

δεζκεχζεηο έρνπλ γίλεη θαη νη απνξξνθήζεηο ζα ελεξγνπνηεζνχλ εληφο ηνπ ΄14 

θαη ηνπ ΄15. Ζ απνξξφθεζε αλέξρεηαη φπσο είπα ζην 16% ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θαη εδψ βιέπεηε έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ην νπνίν δείρλεη απηφ ην νπνίν 

αλέθεξα πξνεγνπκέλσο.  

  Δθηφο απφ ηα έξγα ηα νπνία πινπνηεί ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ππάξρνπλ 

θαη έξγα ηα νπνία έρεη εθρσξήζεη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηα νπνία είλαη θαηά θαλφλα 

νξηδφληηεο πξάμεηο. Δίλαη ζπλνιηθά 42 έξγα, ηα νπνία θπξίσο απηά αθνξνχλ 

Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη αθνξνχλ θαη ην Γίθηπν 

Παξαθνινχζεζεο ησλ Τδάησλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο. Δίλαη 42 έξγα, 21 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ηα νπνία έρνπλ ζπκβάζεηο ηα 7 εθαηνκκχξηα.  

  Έλα πξφγξακκα ην νπνίν είρε επηηπρία ζηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ήηαλ ην Πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ Καη‟ Οίθνλ» ην 

νπνίν ήηαλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 90 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε 12.000 

πεξίπνπ αηηήζεηο. Βιέπεηε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ηελ θαηαλνκή απφ θάησ 

ζηνλ πίλαθα νη αηηήζεηο πνπ είλαη 8.705.  

  Έρνπκε ην Πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ Η» θαη «Δμνηθνλνκψ ΗΗ» ηα 

νπνία είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά αγγίδνπλ ηνλ πνιίηε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη νπζηαζηηθά ζηελ ηζέπε ηνπ, ηα νπνία είλαη έξγα 81 

εθαηνκκπξίσλ θαη 51 εθαηνκκπξίσλ αληίζηνηρα θαη είλαη θαη ηα έξγα ηα νπνία 

πινπνηεί ην ΚΑΠΔ ηα νπνία είλαη Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ 

Αλνηρηψλ Υψξσλ, Πξάζηλεο Αγξνηηθέο θαη Νεζησηηθέο Κνηλφηεηεο θαη Πξάζηλα 

Γψκαηα.  
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  Οη Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο αθνξνχλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ησλ δεκφζησλ ππαίζξησλ ρψξσλ. ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ππάξρνπλ 5 

πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη ζε εμέιημε, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Καηεξίλε, ζην 

Κνξδειηφ, ζηνλ Δχνζκν, ζηνλ Παχιν Μειά θαη ζηηο έξξεο, 20 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

  Οη Πξάζηλεο Αγξνηηθέο θαη Νεζησηηθέο Κνηλφηεηεο, νπζηαζηηθά 

είλαη έξγα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία φπσο είλαη ε γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία θαη ηνπξηζκφο, 

πινπνηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο εξξψλ θαη Χξαηνθάζηξνπ θαη απηή ηε ζηηγκή 

έρεη ελεξγνπνηεζεί ην έξγν ησλ εξξψλ κε 5 εθαηνκκχξηα επξψ 

πξνυπνινγηζκφ.  

  Σα Πξάζηλα Γψκαηα, έρνπκε ζπλνιηθά 23 πξάμεηο 

πξνυπνινγηζκνχ 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη δίπια βιέπεηε ζην ζρεκαηηθφ 

δηάγξακκα κία πίηα ε νπνία δείρλεη ηελ θαηαλνκή αλά Γήκν κε έλα κεγάιν 

κεξίδην ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο.  

  Δθηφο απηνχ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηα νπνία είλαη έξγα 73 εθαηνκκπξίσλ επξψ, 

πνπ κέζα ζ' απηά είλαη ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο δεκφζησλ θηηξίσλ, ζρνιείσλ 

– ζα θάλσ αλάιπζε θαη παξαθάησ – ηα νπνία είλαη ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 73 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε απνξξφθεζε πεξίπνπ ηα 2 

εθαηνκκχξηα επξψ, ήηνη ην 3%, πνιχ κηθξφ πνζνζηφ γηα ηελ ελεξγνπνίεζή 

ηνπο.  

  Βέβαηα ηα έξγα απηά είλαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

πινπνίεζεο θαη επεηδή ην ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο είλαη ρακειφηεξε ηηκή, 

είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα έρνπκε επηζθάιεηα γηα λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

  Έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ε ηεξάζηηα δηαθνξά ησλ 

εληάμεσλ κε ηηο δεζκεχζεηο ηηο λνκηθέο θαη ην πνζνζηφ απνδεθηφ δηαρείξηζεο. 

Μία κηθξή αλάιπζε γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο. Αθνξνχλ ηηο Βηνθιηκαηηθέο 

Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Υψξσλ, φπσο είπακε, ζηνπο Γήκνπο πνπ αλέθεξα 

πξηλ. Σηο Δλεξγεηαθέο Απνδφζεηο Κηηξίσλ ζηελ Καιακαξηά, Νεάπνιε, 

Θεζζαινλίθε, ζην Γήκν πθεψλ, Ακπεινθήπσλ, Παχινπ Μειά.  
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  Σα Πξφηππα Δπηδεηθηηθά Έξγα ΑΠΔ θαη Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο ζε Γεκφζηα Κηίξηα, φπσο είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην. Σα Δπηδεηθηηθά Βηνθιηκαηηθά 

ρνιεία, φπσο είλαη ην Βηνθιηκαηηθφ ρνιείν πθεψλ ην νπνίν νινθιεξψλεηαη.  

  Τπάξρεη πνιχ θαηλνηφκα θαη ζνβαξή δξάζε ζπκπαξαγσγήο 

πνπ αθνξά ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ θαη ην Ννζνθνκείν ηνπ Γήκνπ 

εξξψλ θαη άιια έξγα επηδεηθηηθά ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ζηνπο ΟΣΑ.  

  Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε Πξνζηαζία θαη ε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ. 

Δδψ, ζε αληαπφθξηζε ζε 8 πξνζθιήζεηο, είλαη ελεξγνπνηεκέλα 62 έξγα ηα 

νπνία αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκψλ Γ‟ 

Πξνηεξαηφηεηαο, έξγα κείσζεο δηαξξνψλ ζε δίθηπα, απνρέηεπζε ζην Γήκν 

Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ – είλαη έλα έξγν γέθπξα – θαη έξγα πξνζηαζίαο θαη 

νινθιήξσζεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 559 εθαηνκκπξίσλ επξψ.                    

  Βιέπεηε εδψ φηη απφ ηα 620 εθαηνκκχξηα επξψ έλα ηεξάζηην, 

έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ην αλαιακβάλεη ε Πξνζηαζία θαη 

Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ εληάζζνληαη είλαη ζ' απηφ 

είλαη 42 έξγα ησλ Γήκσλ, 12 ησλ ΓΔΤΑ, 2 έξγα ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟΜΔΓΗ, ε 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 3 έξγα θαη ε Αλαπηπμηαθή Θεζζαινλίθεο 3 

έξγα επίζεο.  

  Δδψ λα αλαθέξσ φηη ηα 2 έξγα ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ αθνξνχλ ην έξγν 

ηνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ν νπνίνο έρεη ζπκβαζηνπνηήζεη θαη ήδε 

πινπνηείηαη θαη ην έξγν ηνπ Γηπιηζηεξίνπ. Σν έξγν ηνπ Γηπιηζηεξίνπ δελ έρεη 

μεθηλήζεη αθφκε. Απφ πιεπξάο ΤΠΟΜΔΓΗ δελ έρνπλ γίλεη νη αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο γηα λα γίλεη ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ  θαη απηή ηε ζηηγκή είκαζηε 

κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

  Πξνζπαζνχκε κέζα ζηε ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, λα 

εμαζθαιίζνπκε ην αλαγθαίν πνζφ ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηαθεξζεί θαη λα 

γίλεη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή. Να επηζεκάλσ φηη απηφ ην έξγν αθνξά 

ηελ παξνρή 150.000 θπβηθψλ επηπιένλ ηεο ήδε ππάξρνπζαο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα θιείζεη θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Θεζζαινλίθεο.    
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  Μία θαηαλνκή εδψ ζηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ 

Πφξσλ. Βιέπεηε φηη ην κεγάιν κεξίδην αθνξά ηελ πξφζθιεζε 2.09, πνπ 

νπζηαζηηθά είλαη ην κεγάιν θνκκάηη ησλ βηνινγηθψλ ην νπνίν ήηαλ 

πινπνηεκέλν θαη ήηαλ ππνρξέσζε ηεο ρψξαο επεηδή είλαη νηθηζκνί Γ‟ 

πξνηεξαηφηεηαο θαη απηφ ην θνκκάηη ην νπνίν ζα πινπνηεζεί κε ηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, αιιά θαη ην ηκήκα πνπ δελ ζα πινπνηεζεί ζα 

κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή. Θα αλαθέξσ κεηά, φηαλ ζα πσ γηα 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, θάπνηα ζηνηρεία γηα λα έρεηε κία πιήξε εηθφλα 

ηνπ ζέκαηνο.   

  Οη απνξξνθήζεηο ζ' απηέο ηηο πξνζθιήζεηο ζηνπο Τδαηηθνχο 

Πφξνπο είλαη 36%. Γελ ζεσξψ φηη είλαη κεγάιε επηζθάιεηα, 40% φηαλ έρνπλ 

ελεξγνπνηεζεί φιεο νη ζπκβάζεηο, γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα πηζηεχσ φηη ζα 

πιεζηάζνπκε πνιχ θνληά ζην 100%.  

  Μία ζρεκαηηθή παξνπζίαζε φπσο βιέπεηε ηηο πξνζθιήζεηο, φηη 

ην κεξίδην ην έρεη ε πξφζθιεζε 2.9 πνπ ζαο είπα ζην ζπλνιηθφ κε 376 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη εδψ θάπνηα έξγα ζε δχν πξνζθιήζεηο ζε ζέκαηα 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, φπσο είλαη ε δηεπζέηεζε ξεκάησλ ζηε Θέξκε 

θαη άιια έξγα ζηελ πεξηνρή Αξηδάλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

  Πάκε ζε έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ είλαη ε Γηαρείξηζε 

ηεξεψλ Απνβιήησλ. Ζ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ αθνξά ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ΥΑΓΑ πνπ είλαη εληαγκέλα ζηελ πξφζθιεζε κε 18 έξγα 

πξνυπνινγηζκνχ 33 εθαηνκκπξίσλ επξψ. ηφρνο θαη ν δηθφο καο θαη ησλ 

θνξέσλ ησλ δηθψλ ζαο θαη γεληθά ηεο ρψξαο είλαη λα κελ ππάξρεη θαλέλαο 

ΥΑΓΑ αλνηρηφο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

  Ήδε ε κία πξφζθιεζε έρεη θαιπθζεί θαη έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη ε 

άιιε πξφζθιεζε θαη θαηαβάιινπκε πξνζπάζεηεο ψζηε λα νινθιεξσζνχλ ηα 

αληίζηνηρα έξγα ηα νπνία είλαη 8, κε πξνυπνινγηζκφ θαη απνξξφθεζε 34% 

ζην ζχλνιν.  

  Μία θαηαλνκή εδψ πνπ βιέπεηε. Έλα κεγάιν κεξίδην έρεη ε 

Δγλαηία ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηα έξγα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ 

Ζκαζία, ζηε Νάνπζα θαη ζηε Βέξνηα. ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ έρεη 

πεξίπνπ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ ησλ ΥΑΓΑ θαη ηα 

άιια θαηαλέκνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Γήκνπο.  
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  Να πεξάζσ γξήγνξα απηή ηε δηαθάλεηα, απιψο απηά ηα πνζά 

πνπ είδαηε ζην ζρέδην ηα δείρλεη κε κία αλάιπζε. Σαπηφρξνλα απφ ηελ ηερληθή 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχληαη θαη κειέηεο ππνζηεξηθηηθέο γηα 

ηηο ΔΔΛ θαη γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, ζε 

αληαπφθξηζε κεηά απφ 11 πξνζθιήζεηο θαη κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ζηηο 

Δπξσπατθέο Οδεγίεο, έρεη πινπνηεζεί ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ Γηαρείξηζε 

Λεθαλψλ Απνξξνήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Μάιηζηα πξηλ 

απφ δχν εκέξεο, πξφζθαηα, νινθιεξψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Τδάησλ ην ζρέδην. Έρεη γίλεη ε θαηάξηηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αθηψλ 

θνιχκβεζεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο λεξψλ, ε Οδεγία - Πιαίζην γηα 

ηε ζηξαηεγηθή ηε ζαιάζζηα θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππνγείσλ πδάησλ κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 8 εθαηνκκχξηα επξψ.  

  Σέινο, ζηα ζέκαηα ηεο Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ έρεη 

μεθηλήζεη κε έληαμε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ κέζσ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ 

θάηη ην νπνίν δελ είρε γίλεη κέρξη ηψξα. Οπζηαζηηθά ε ζπζηεκαηηθή απνγξαθή 

φισλ ησλ πδξνγεσηξήζεσλ παλειιαδηθά κε ζπκκεηνρή ηεο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο κε πνζνζηφ 400.000 επξψ θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 2 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε ζηφρνπο ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε Δζληθφ 

Μεηξψν, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απνιήςεσλ χδαηνο θαη ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο – Πιαίζην 2060. 

  Σέινο, κία νξηδφληηα πξάμε είλαη ε πξνκήζεηα απηνθηλήησλ ζην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία, πξνυπνινγηζκνχ 

νξηδφληηα ζε φιε ηε ρψξα 24 εθαηνκκχξηα επξψ. Απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τδάησλ πινπνηνχληαη θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ, απφ ηα νπνία ην 1,6 

αθνξά ηελ Κεληξηθή  Μαθεδνλία θαη Θξάθε.  

  Τπάξρνπλ νξηδφληηεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ησλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο, ηελ επνπηεία θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο εηδψλ θαη παξάιιεια επηζήκαλζε φηη νη θνξείο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο είλαη εθηφο ζηφρνπ θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ην ΠΔΠ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη αθνξνχλ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Κεξθίλεο, ηνπ Αμηνχ, ηνπ 

Λνπδία, ηεο Κνξψλεηαο θαη ηνπ Γξπκνχ ηνπ Οιχκπνπ. 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

25 

  Σέινο, θαη απφ ηνπο ζεζκνχο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ππάξρνπλ κειέηεο ζε φιε ηε ρψξα θαη ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία γηα ηνπο κνξθνινγηθνχο θαλφλεο δφκεζεο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε 1 εθαηνκκχξην επξψ ζπκκεηνρή 

ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία.       

  Θα ήζεια εδψ, πξηλ πάσ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, λα βάισ δχν εξσηήκαηα ηα νπνία πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ ζηηο 

επφκελεο ζπδεηήζεηο, ίζσο ζην δεχηεξν session ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο. 

Μηιάκε γηα έλα ηεξάζηην κέγεζνο πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηνπο 

βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο θαη ηα απνρεηεπηηθά. Μηιάκε γηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

πιεκκχξαο. Μηιάκε γηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο. Μηιάκε γηα 

ρσξνηαμηθά πιαίζηα.  

  Θέισ φκσο λα βάισ θάπνηα εξσηήκαηα. Σειεηψλνπκε ηνπο 

βηνινγηθνχο. Πνηνο ηνπο ιεηηνπξγεί; Σειεηψλνπκε ηα ρσξνηαμηθά πιαίζηα, ηα 

ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο. Απηά έρνπλ δέζκεο κέηξσλ. Πξέπεη κε 

θάζε ηξφπν ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα εμνηθνλνκήζνπκε θαη 

λα ζρεδηάζνπκε θαη λα βξνχκε ρξήκαηα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

εθαξκφζνπκε απηά ηα ζρέδηα κέηξσλ. Υσξίο απηά ηα ζρέδηα λνκίδσ φηη δελ 

πξνρσξάκε ζσζηά. Πηζηεχσ φηη απηά ηα ρξήκαηα πξνζπαζνχκε θαη κε ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα ηα εμαζθαιίζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε 

αθφινπζνη ζηα πάληα.    

  Να κπσ ζηε δεχηεξε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Γελ ζα ζαο θνπξάζσ κε ηελ αλάιπζε. Απιψο λα 

ζαο πσ φηη κηιάκε γηα 7 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Σν έλα, φπσο αλέθεξα 

θαη πξηλ, είλαη ην Πξφγξακκα ΜΔ-ΔΠΠΔΡΑΑ φπσο ην ιέλε, Μεηαθνξέο, 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε κεηάβαζε ζε 

κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ θαη ην παξάιιειν Πξφγξακκα είλαη ε 

Αλάπηπμε θαη Δθζπγρξνληζκφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δλέξγεηαο. 

  Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο γηα ην 

πξφγξακκα απηφ είλαη ε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηα ρακειά επίπεδα 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο, ε απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ε 

αλαθχθισζε, επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζε αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ, ε δηαρείξηζε θαη πξφιεςε θηλδχλσλ απφ ηελ 
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θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ε 

πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε νινθιεξσκέλε αζηηθή 

αλάπηπμε θαη νη θαζαξέο κεηαθνξέο. ια απηά νδεγνχλ ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη νδεγνχλ ζηε ζπκκφξθσζε θαη ζηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ην 

«Δπξψπε 2020».  

  Δθηφο απφ ηα 7 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ππάξρνπλ θαη ηα 

13 Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία πιένλ είλαη πνιπηακεηαθά θαη 

πνιπηνκεαθά, ηα νπνία νπζηαζηηθά είλαη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη κε ηα νπνία 

βξηζθφκαζηε ζε πιήξε επηθνηλσλία θαη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη ζηελ 

παξνχζα θξίζηκε ρξνληθή ζηηγκή, ψζηε λα κπνξέζνπκε ηνπο πφξνπο ηνπ ελφο 

θαη ηνπ άιινπ, ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, λα ηνπο 

αμηνπνηήζνπκε φρη αληαγσληζηηθά αιιά ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

παξαπιεξσκαηηθά.  

  Θα ζαο θάλσ κφλν κία κηθξή αλαθνξά ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΜΔ-ΔΠΠΔΡΑΑ, δειαδή 

Τπνδνκέο, Πεξηβάιινλ, έρεη πφξνπο 1.183 δηο απφ ην ΔΣΠΑ θαη 3.178 απφ ην 

Σακείν πλνρήο. Απφ ηα 3.178 ηνπ Σακείνπ πλνρήο, πνζφ 1,8 – 1,9 δηο 

αθνξά ην Σακείν πλνρήο ην νπνίν είλαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ην ππφινηπν είλαη 

ηνπ Τπνδνκψλ.  

  Απφ απηφ ην 1,8 – θη απηά πξέπεη ηα λνχκεξα κφλν λα 

ζπγθξαηήζεηε – έλα πνζφ 783 εθαηνκκχξηα εθρσξείηαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε ζηηο Πεξηθέξεηεο, λα ην δηαρεηξηζηεί σο εθρψξεζε θαη ε εθρψξεζε 

απηή αθνξά κφλν πγξά ιχκαηα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζην 1,8 ζα πξέπεη εκείο 

ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα λα δνχκε ηη ππνρξεψζεηο έρνπκε 

ζπλνιηθά γηα λα θιείζνπκε ηνπο Γ‟ νηθηζκνχο Πξνηεξαηφηεηαο θαη απφ εθεί ηη 

ζα θξαηήζεη ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ην νπνίν είλαη, απ‟ φ,ηη έρνπκε ζε γεληθέο 

γξακκέο θαηαιήμεη, ηα έξγα «phasing».  

  Αθνξά έξγα κεγάια πεξηβαιινληηθά ή αθνξά πεξηνρέο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη ζπλνιηθά πεξηβαιινληηθά, έλαο θφιπνο, ε Κνξψλεηα, ν 

Παγαζεηηθφο – ιέσ θάπνηα ηπραία παξαδείγκαηα – θαη ηα ππφινηπα ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο.  

  Δηδηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ην πνζφ ην 

νπνίν ηεο αληηζηνηρεί απφ ηελ εθρψξεζε ησλ 783 εθαηνκκπξίσλ είλαη 187 
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εθαηνκκχξηα επξψ. Δδψ ηίζεηαη έλα ζέκα. Απηά ηα 187 εθαηνκκχξηα επξψ 

αθνξνχλ πγξά ιχκαηα.  

  Ση αθνξνχλ φκσο; Αθνξνχλ κφλν ηηο ππνρξεψζεηο; Αθνξνχλ 

άιιεο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε χδξεπζε ή ζε θάπνηα άιια ζέκαηα ηα 

νπνία αθνξνχλ πδαηηθνχο πφξνπο; Απηφ είλαη ππφ ζπδήηεζε. Πηζηεχσ, αλ φρη 

ηελ επφκελε εβδνκάδα, ηε κεζεπφκελε πνπ ζα έρνπκε θαη ζπλάληεζε κε ηηο 

Πεξηθέξεηεο, ζα κπνξνχκε λα έρνπκε κία θαιή πξνζέγγηζε, φπσο θαη κία 

αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ζηε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ, πνπ επίζεο είλαη έλα 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα.  

  Απηή ηε ζηηγκή ζηε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ έρνπκε 

ππνρξεψζεηο, απφ έλαλ πξψην πξνυπνινγηζκφ, πεξίπνπ 1,6 δηο. Έλα 

λνχκεξν απ‟ φ,ηη θαηαιαβαίλεηε ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ κεγάιν, 

δπζβάζηαρην θαη πξέπεη λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα θαηαλείκνπκε ηνπο 

πφξνπο απηνχο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, ζην Σακείν πλνρήο, ζην ΔΣΠΑ, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θιείζνπκε ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο.  

  Ση πεξηιακβάλεη ην 1,6 δηο; Σα πάληα. Πεξηιακβάλεη 

νινθιήξσζε ΥΤΣΑ. Πεξηιακβάλεη νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. Πεξηιακβάλεη 

πξάζηλα ζεκεία. Πεξηιακβάλεη ΓΗΣ. Πεξηιακβάλεη Γηαρείξηζε Απνβιήησλ, 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηθξφηεξν ηέινο ηαθήο. Πεξηιακβάλεη πάξα 

πνιιέο δξάζεηο. Δίλαη θαηαγεγξακκέλεο.  

  Έρνπκε θηάζεη ζην επίπεδν απφ πιεπξάο ΔΠΠΔΡΑΑ λα έρνπκε 

δψζεη πίλαθεο θαη λα είκαζηε έηνηκνη γηα πίλαθεο ζε επίπεδν έξγσλ. Έρεη γίλεη 

θαηαλνκή ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη είκαζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη 

ηε ζέινπκε απηή ηε ζπλελλφεζε, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θιείζνπκε θαη λα 

ζπκκνξθψζνπκε ηε ρψξα ζηηο Οδεγίεο, πνπ γηα κέλα, γηα λα θαηαιήμσ θαη λα 

κελ ζαο θνπξάδσ, είλαη ηξεηο. Δίλαη ιχκαηα, απνξξίκκαηα, βηνπνηθηιφηεηα. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

  Να πξνρσξήζνπκε ηψξα ζε παξεκβάζεηο ησλ Γεκάξρσλ θαη 

ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ ππεξεζηαθψλ. Να θαιέζσ 

ζην βήκα ηνλ θ. Κνπξάθε, ν νπνίνο είλαη Αληηδήκαξρνο Αζηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο.   

Α. ΚΟΤΡΑΚΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θίιεο θαη θίινη, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο 

ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ κε έλα Πξφηππν Δπηδεηθηηθφ 
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πγθξφηεκα ρνιείσλ, ην νπνίν ζα παξνπζηάζεη ν ζπλάδειθνο κεραλνιφγνο 

πνπ δνπιεχεη ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δγψ φκσο είκαη εδψ θπξίσο 

γηα λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην ίδην ην πξφγξακκα θαη 

λνκίδσ φηη νη εηζεγήζεηο πνπ έγηλαλ πξνεγνπκέλσο έδσζαλ κία ηξνθή πάξα 

πνιχ ζεκαληηθή γη' απηφ.  

  ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ 

ηνκέα ελέξγεηαο θαη λνκίδσ φηη ζηελ Διιάδα, ζηε ρψξα καο πνιινί κηιάκε γηα 

ηελ εμνηθνλφκεζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο, αιιά λνκίδσ φηη θάλνπκε ιηγφηεξα 

πξάγκαηα απ‟ απηά ηα νπνία ζα έπξεπε λα θάλνπκε.  

  Δάλ πξάγκαηη ζέινπκε λα θάλνπκε πξάμε φηη ε ελέξγεηα ζα είλαη 

έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηνπο αλαπηπμηαθνχο γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθε 

θαη ν Τπνπξγφο, αιιά θαη απφ επίζεκα ρείιε ζηα ςειά θιηκάθηα ηεο 

θπβέξλεζεο, αιιά θαη ππνρξεσκέλνη απφ ηηο επξσπατθέο Οδεγίεο, λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα ιίγν δηαθνξεηηθά θαη θπξίσο λα κελ 

εμσξαΐδνπκε ηελ θαηάζηαζε.  

  Δίλαη έλα παξάδνμν λα κηιάλε γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ 

πεξηνρή καο θάπνηνη πνπ είλαη έμσ απφ καο, νη νπνίνη ιέλε φηη ε Διιάδα ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ε ανπδηθή Αξαβία ηεο Δπξψπεο δηφηη έρεη ήιην, έρεη 

αλέκνπο, έρεη ζάιαζζα, έρεη γεσζεξκία αιιά δελ έρεη ρξφλν γηα λα ηα 

αμηνπνηήζεη φια απηά θαη πξαγκαηηθά είλαη παξάδνμν πψο βξηζθφκαζηε ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε αιιά δελ είλαη θαη ηφζν παξάδνμν αλ δνχκε ηα γεγνλφηα.  

  Απφ ην βαζηθφ λφκν ηνπ „85 πνπ  έβαδε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο έρνπλ γίλεη θαη άιινη 

λφκνη νη νπνίνη αλαηξνχλ ηνπο πξνεγνχκελνπο. Τπάξρνπλ απνθάζεηο νη 

νπνίεο θαηαξγνχλ έλα επελδπηηθφ θιίκα ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ 

αιιά δελ είλαη ζηαζεξφ θαη ππάξρεη κία αβέβαηε θαηάζηαζε, ε νπνία ηη έρεη σο 

απνηέιεζκα; Να θαζπζηεξνχκε πάξα πνιχ ζην λα πξνρσξνχκε ηα πξάγκαηα 

θαη βέβαηα λα κε γίλνληαη νη επελδχζεηο νη νπνίεο ζα έπξεπε λα γίλνληαη.  

  Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν απφ φια είλαη φηη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ΄12, 

πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν πεξίπνπ, κεηψζεθε ζην κηζφ ε επηδφηεζε γηα ηα 

θσηνβνιηατθά, ην νπνίν επέθεξε έλα θαίξην πιήγκα ζε κία βηνκεραλία ε 

νπνία εηνηκαδφηαλ λα απνγεησζεί.  
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  Να κε ζπκίζσ ζηνλ Τπνπξγφ, πνπ ηα μέξεη πάξα πνιχ θαιά, φηη 

ην ηέινο ην νπνίν εηζπξάηηνπκε απφ ηνπο εκηππαίζξηνπο θαη απφ ηηο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, πνπ ζα πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

γίλνληαη ηα απζαίξεηα γηα λα ππάξρεη ε αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ 

ππνβαζκίζηεθαλ, κεηψζεθε ζην κηζφ. Απφ ην ειάρηζην 5% ην νπνίν είρε 

πξνζδηνξηζηεί, πήγε ζην 2,5%. Άξα επνκέλσο νη πξνυπνινγηζκνί κεηψζεθαλ 

δξακαηηθά.     

  Θα πσ φκσο θάηη, φηη βάδνπκε ζηφρν ην 2020 λα πηάζνπκε ην 20 

– 20 – 20 ην επξσπατθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο 

ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ έρνπκε γηα ηελ ελέξγεηα λα θηάζεη ζην 

20%.  

  Απηφο είλαη ν κείδσλ ζηφρνο θαη απηφ, επεηδή αθξηβψο ππήξμε 

κία αχμεζε ζηηο επελδχζεηο ησλ ΑΠΔ, ζεσξήζεθε φηη ήηαλ αξθεηφ επεηδή 

είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη θάπνηεο επελδχζεηο λα ζηακαηήζεη. Πάκε ζην „20 γηα 

λα πηάζνπκε ην 20%, φηαλ ζηε νπεδία, πνπ έρεη άπιεην θσο θαη ήιην θαη γηα 

λα βξνπλ γεσζεξκία πεγαίλνπλ ζε ρηιηφκεηξα θάησ, έρνπλ θηάζεη ήδε ζην 

45% ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ.  

  Φηιαλδία, Λεηνλία, Απζηξία, ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, ζην 

30%. ηε Γαλία 20%. ηε Γεξκαλία, ε νπνία είλαη πξσηνπφξνο ζ' απηά θαη 

έρεη εμειίμεη θαη πάξα πνιχ ηελ ηερλνινγία ηεο, νη ζηφρνη είλαη κεηά απφ 15 – 

20 ρξφληα 100% απφ ΑΠΔ λα έρνπλ ηελ παξαγσγή ηεο ελέξγεηάο ηνπο.  

  Καη βέβαηα λα κε κηιήζνπκε γηα ηηο πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο 

νη νπνίεο βιέπνληαο φηη ηειεηψλεη ε επνρή ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, δειαδή 

πεηξέιαην θαη αέξην – λα ζπκφκαζηε φηη θαη ην αέξην είλαη παξάγσγν ηνπ 

πεηξειαίνπ, ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ δειαδή – εηνηκάδνληαη γηα ηελ επφκελε 

επνρή. ινη εηνηκάδνληαη, θαη εκείο πνπ έρνπκε ηε θζελή πξψηε χιε θάλνπκε 

πεξίεξγα πξάγκαηα. 

  Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ – ηνπ ΗΟΒΔ 

είλαη ηα ζηνηρεία, δελ είλαη δηθά κνπ, κπνξείηε λα ηα δείηε, πξηλ απφ δχν 

ρξφληα δεκνζηεχηεθαλ θαη είλαη έγθπξα – απφ ηε ζηξνθή ζηηο ΑΠΔ θαη ζηε 

ρξήζε ηνπο πξνβιέπεηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ 27.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

κφληκεο, φρη κε πεληάκελεο ζπκβάζεηο, δίκελεο ζπκβάζεηο θαη ζπκβάζεηο 

σξψλ.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

30 

  Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ ζέισ λα θαηαζηξνθνινγψ αιιά ζα 

ζέζσ λα πσ θάπνηεο απφ ηηο θαθνδαηκνλίεο πνπ θαηά ηε γλψκε  κνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη θαη ην Τπνπξγείν, ην νπνίν θάλεη κηα πξνζπάζεηα ζεκαληηθή 

κέζα ζηα πιαίζηα ηα πεξηνξηζκέλα ηα νπνία ηίζεληαη βέβαηα θάζε θνξά, γη' 

απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη απφ ην Γήκν Θεζζαινλίθεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Δπηδεηθηηθνχ απηνχ ζρνιείνπ.  

  Ζ πξφζθιεζε έγηλε 27/3/2012 θαη κπαίλαλε ρξφλνη θαη 

δηαδηθαζίεο θαη ελδηάκεζεο εγθξίζεηο πάξα πνιχ απζηεξέο. Δίλαη ζηελ 

Κιεάλζνπο. Δίλαη απηφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη κε πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα. 

Θα γίλεη εμαηξεηηθφ θαη εκείο θάλνπκε θαη ζπλνδεπηηθέο ελέξγεηεο ψζηε λα 

πηάζεη φιν ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν θαη λα γίλεη κηα ελεξγεηαθή γεηηνληά απ‟ 

απηά πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα έρνπκε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο.  

  Να ζπκίζσ φηη επεηδή ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη θαη ζηε 

βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο Πιαηείαο Υξεκαηηζηεξίνπ θαη 

Δκπνξίνπ, 110 ζηξέκκαηα ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο, λα ζαο πσ φηη κέρξη ηψξα, 

πνπ έγηλαλ φιεο νη εγθξίζεηο απφ ην ζηάδην ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κέρξη 

λα ην δεκνπξαηήζνπκε, δεκνπξαηήζεθε θαη έρνπκε ζχκβαζε ηψξα, βγήθαλ 

174 δηνηθεηηθέο πξάμεηο.  

  174 δηνηθεηηθέο πξάμεηο εληφο ηνπ Γήκνπ, ζε επηθνηλσλία ηνπ 

Γήκνπ κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ήηαλ εθηφο. Πεξηθέξεηα, 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θηι., ηα Τπνπξγεία, εγθξίζεηο απφ ην ΚΑΠΔ. 174 θαη 

αθφκε δελ μεθηλήζακε ην έξγν, ην νπνίν πξέπεη βέβαηα λα νινθιεξσζεί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ ΄15, γηαηί απηφ λα κελ ην μερλάκε.  

  Σν ρνιείν ην νπνίν ζήκεξα ζα ζαο παξνπζηάζνπκε θαη γηα ην 

νπνίν είκαζηε ζην ζηάδην ηεο εθπφλεζεο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, πνπ 

ειπίδνπκε λα παξαδνζεί πξνο ην θαινθαίξη, απφ ηα 4 – 5 ρξφληα έρνπκε ράζεη 

ηα 3 γηα λα θάλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο (κειέηεο, εγθξίζεηο θηι.) θαη έρνπκε έλα 

ρξφλν θαη θάηη γηα λα ην πινπνηήζνπκε.  

  Δθεί πέξα ζηεγάδνληαη 5 ζρνιεία. Θα πξέπεη λα θάλνπκε εηδηθφ 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ην πψο ζα ηα βγάινπκε ηα ζρνιεία γηα λα θάλνπκε 

ηηο παξεκβάζεηο, γηαηί είλαη παξεκβάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. Πνχ ζα πάλε ηα 

ζρνιεία; Δίλαη παηδηά θαη άλζξσπνη ηα νπνία πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ζε 

ρψξνπο.  
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  Αλ ινηπφλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα εθαξκνζκέλε πνιηηηθή, γηαηί γη' 

απηφ κηιάκε, δελ είλαη λα λνκνζεηνχκε γεληθψο θαη λα θάλνπκε λφκνπο ηνπο 

νπνίνπο κεηά δελ μέξνπκε πψο λα ηνπο πινπνηήζνπκε, λνκίδσ πξέπεη λα 

επηηαρχλνπκε. Πξέπεη ινηπφλ λα επηηαρχλνπκε.  

  Δκείο ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο ελδηαθεξφκαζηε πάξα πνιχ, 

μέξεηε γηαηί; πσο θαη φινη νη ππφινηπνη Γήκνη. Θα ζαο δψζσ θαη θάπνηα 

ζηνηρεία. Ση θάλεη; Γηαηί ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ελδηαθέξεηαη ηφζν; Γηαηί απφ 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξέπεη λα βγάινπκε ην θσηηζκφ νδψλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.  

  Πξέπεη λα κεηψζνπκε πάξα πνιχ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο θαη 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηα Γεκνηηθά θηίξηα θαη πξέπεη λα δνχκε θαη γηα ηελ 

θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζηφινπ. 2 εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν 

πιεξψλνπκε γηα λα θσηίζνπκε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη άιια 2 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ πιεξψλνπκε γηα λα θσηίζνπκε ηνπο ηδηφθηεηνπο 

ρψξνπο θαη κηζζσκέλνπο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ. Γη' απηφ 

ελδηαθεξφκαζηε.  

  Να ζαο δψζσ θαη νξηζκέλα ζηνηρεία αλ ζέιεηε εηδηθά γηα ην 

Γήκν Θεζζαινλίθεο, φηη έρνπκε θηηξηαθέο ππνδνκέο ηδηφθηεηεο νη νπνίεο είλαη 

49.300 ηεηξαγσληθά. Άξα θάηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα απηφ θαη αλ ην δνχκε 

φηη κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζεκεία κέζα ζηελ 

πφιε πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα, αξθεί βέβαηα λα εθζπγρξνληζηεί 

θαη ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ γηα λα κπνξνχκε λα ην ξίρλνπκε θαηεπζείαλ θαη λα 

κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηνχκε ζπλερψο φπσο θάλνπλ ζην εμσηεξηθφ. Άξα 

πξέπεη λα εθζπγρξνλίζνπκε θαη ηε ΓΔΖ γηα λα έρνπκε ηελ θαηαλεκεκέλε 

ελέξγεηα.  

  Μαο ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε πάξα πνιιή δνπιεηά. Βέβαηα εκείο 

ζα βνεζήζνπκε φζν κπνξνχκε. πκκεηέρνπκε ζε πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα, 

Σν δείμαηε θη εζείο εδψ θαη κε ην ΚΑΠΔ θαη κε ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη κε ην 

Δμνηθνλνκψ. Σν ρξφλν πξέπεη λα ζπληκήζνπκε. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφ. Σηο ελέξγεηεο κηαο ζηάζεο εγψ δελ ηα 

πνιππηζηεχσ. Πξέπεη λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη.  

  Να απνθεληξψζεηε ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Γηα λα ιχζνπκε 

έλα ζέκα, πξέπεη λα ην ιχζνπκε επηθνηλσλψληαο κε ηνλ Τπνπξγφ, 
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Τθππνπξγφ θαη Γεληθφ Γξακκαηέα. Δίλαη θαηεζηξακκέλε ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

απφ θάησ. Σν μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά, δελ ππάξρεη Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

νξηζκέλα ζηειέρε ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη θάλνπλ πάξα πνιχ θαιή 

δνπιεηά, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεγάιεο αλάγθεο νη 

νπνίεο ηξέρνπλ θαη είλαη κπξνζηά καο.  

  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Δχρνκαη θαη θαιή επηηπρία ζηελ 

επφκελε Δ. Δκείο ζα έρνπκε πξφηαζε λα θάλνπκε. Θα παξαθαινχζα ηνλ θ. 

Μελάδε λα θάλεη κηα παξνπζίαζε, ζχληνκε ζα είλαη.          

θ. ΜΖΝΑΓΖ: ε ζπλέρεηα απηψλ πνπ είπε ν θ. Κνπξάθεο, ν Αληηδήκαξρνο, 

ζα ήζεια λα ζαο παξνπζηάζνπκε θαη έλα έξγν πνπ είλαη ζε εμέιημε απηή ηε 

ζηηγκή ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο. Μηιάκε γηα ην Πξφηππν Δπηδεηθηηθφ έξγν 

αμηνπνίεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα επί ηεο νδνχ Κιεάλζνπο 30.  

  Έρεη εληαρζεί φπσο βιέπνπκε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 

6 εθαηνκκχξηα επξψ. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ηα νπνία 

θαη ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

  Μηιάκε γηα έλα θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζρνιεία: Σν 2ν θαη 4ν Γπκλάζην Σνχκπαο, ην 20ν Δληαίν Λχθεην Θεζζαινλίθεο, 

ην 1ν Πεηξακαηηθφ Λχθεην θαζψο θαη ην 2ν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην. ηνλ ίδην 

ρψξν ππάξρεη θαη έλα γπκλαζηήξην πνπ εμππεξεηεί ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα 

πνπ είδακε.  

  Ση αθξηβψο πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Γηα ην θεληξηθφ 

θηηξηαθφ ζχκπιεγκα ηνπ 2νπ θαη 4νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ έρνπκε 

επεκβάζεηο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε 

θνπθσκάησλ, πιαηζίνπ αινπκηλίνπ κε ηθαλφηεηα ζεξκνδηαθνπήο. Πξνζζήθε 

ζεξκνκφλσζεο θειχθνπο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο.  

  Γηακφξθσζε θπηεκέλνπ δψκαηνο ζην 20ν Δληαίν Λχθεην. 

θίαζηξα ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Σνχκπαο. Δπεκβάζεηο ζην 

θσηηζκφ ηνπ θηηξίνπ κε ηνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθψλ λέαο ηερλνινγίαο, 

θαζψο θαη κε ρξήζε ληηκαξίζκαηνο θαη αηζζεηήξσλ ειέγρνπ παξνπζίαο.  
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  Σα θηίξηα έσο ηψξα εμππεξεηνχληαη, ζεξκαίλνληαη κε ιέβεηεο 

θπζηθνχ αεξίνπ. Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ ιεβήησλ απηψλ κε αληιίεο 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ φιν ην ζχκπιεγκα. 

Παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ, ζην δε 

θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα, φπσο βιέπνπκε, είλαη γχξσ ζηα 42,5 KW-peak ζηε 

λφηηα πιεπξά ηεο θεθιηκέλεο ζηέγεο.  

  ην 1ν Πεηξακαηηθφ Λχθεην θαη ζην 2ν Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην πνπ 

ζηεγάδνληαη ζην ίδην θηήξην, αθνινπζήζεθε ε ίδηα ινγηθή ησλ επεκβάζεσλ. 

Έρνπκε επεκβάζεηο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο, θνπθψκαηα, ζεξκνκφλσζε 

ηνηρνπνηίαο ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηνηρνπνηίαο. Αληηθαηάζηαζε πάιη ησλ 

θσηηζηηθψλ κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ παξνπζηάζηεθε θαη πην πξηλ.  

  Δγθαηάζηαζε πάιη αβαζνχο γεσζεξκίαο κε γεσζεξκηθέο αληιίεο. 

Θα δνχκε ζε θάπνηα δηαθάλεηα γηα ηη αθξηβψο κηιάκε. Δπίζεο θαη εθεί έρνπκε 

θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε γχξσ ζηα 30 KW-peak.  

  Ζ ίδηα ινγηθή αθνινπζήζεθε θαη ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην. Πάιη 

επεκβάζεηο ζην θέιπθνο. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ. Θεξκνκφλσζε. Δδψ 

κηιάκε γηα εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε. θίαζηξα. Αληηθαηάζηαζε πάιη ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Γεσζεξκία γηα ηε ζέξκαλζε θαη γηα ηα δεζηά λεξά 

ρξήζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην γπκλαζηήξην, θαζψο πάιη θαη θσηνβνιηατθά.  

  ηε δηαθάλεηα απηή βιέπνπκε ηνκέο ησλ θνπθσκάησλ πνπ 

πξνηείλνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιηά. Δδψ κπνξνχκε λα δνχκε ηηο 

επεκβάζεηο πνπ ζα θάλνπκε ζηηο ηνηρνπνηίεο, ζην θέιπθνο ησλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ. Πξνηείλεηαη εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε κε πεηξνβάκβαθα. Δμσηεξηθή 

ζεξκνκφλσζε ζα κπεη κφλν ζην γπκλαζηήξην. Καη ζηηο νξνθέο πάιη έρνπκε 

θάηη αληίζηνηρν, εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε γξαθίηε θαη πιάθεο 

πεηξνβάκβαθα ζην γπκλαζηήξην ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο πνπ είλαη απφ πάλει 

ζην γπκλαζηήξην.  

  Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη έλα θπηεκέλν δψκα ζην 2ν Δληαίν 

Λχθεην. Δίλαη ζην ηεηξάγσλν θηίξην φπσο βιέπνπκε ζηε δηαθάλεηα απηή. 

Βιέπνπκε θαη ηελ ηππηθή ηνκή, είλαη εθηαηηθνχ ηχπνπ, νξηδφληηνπ, άβαηνπ 

θπηεκέλνπ δψκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε δηαθάλεηα.        

  Θα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζθίαζηξα, φπσο είπακε θαη πην πξηλ, ζηηο 

λφηηεο φςεηο ησλ θηηξίσλ. Έρεη επηιεγεί ε θιίζε ησλ ζθηάζηξσλ λα είλαη ηέηνηα 
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ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ηα ζεξκηθά θνξηία ησλ ζρνιείσλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

ζθίαζηξα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ, έρεη επηιεγεί ε 

εγθαηάζηαζε θαη ζην γπκλαζηήξην ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  

  Έσο ηψξα φιν απηφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα εμππεξεηείηαη απφ 

έλα κεγάιν ιεβεηνζηάζην κε ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ. Θα αληηθαηαζηαζνχλ 

φπσο είπακε απφ γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο. ηε δηαθάλεηα βιέπνπκε 

πφζεο γεσηξήζεηο πξνβιέπνληαη. Έρνπκε γχξσ ζηηο 100 γεσηξήζεηο βάζνπο 

100 κέηξσλ. Σν ζχζηεκα είλαη θιεηζηφ. πλνιηθά κηιάκε γηα 10.000 κέηξα 

γεψηξεζεο. Ζ ζεξκηθή απνιαβή απφ ην γεσζεξκηθφ απηφ ελαιιάθηε ζα είλαη 

γχξσ ζηα 500 KW. Δδψ βιέπνπκε κηα ηνκή. Δίλαη θιεηζηφ θχθισκα ν 

γεσζεξκηθφο ελαιιάθηεο.  

ΟΜΗΛΖΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

θ. ΜΖΝΑΓΖ: Δίλαη ηερληθή ε παξνπζίαζε, δελ έρεη λα θάλεη κε πνιηηηθή. 

Δδψ είλαη νη επεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζην θσηηζκφ. Δδψ βιέπνπκε θαη ηα 

θσηνβνιηατθά ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζρνιεία αληίζηνηρα.  

  Μπνξνχκε λα δνχκε θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ βγάιακε γηα ηα 

θηήξηα, ηελ πθηζηάκελή ηνπο θαηάζηαζε. Δίλαη θηίξηα κε κεγάιε ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε. Σν 2ν θαη 4ν Γπκλάζην είλαη θαηάηαμεο Ζ. Σν Πεηξακαηηθφ είλαη  

θαηάηαμεο Δ, φπσο Δ είλαη θαη ην γπκλαζηήξην θαη ζα δνχκε ζηελ επφκελε 

δηαθάλεηα πνχ θαηαηάζζνληαη ηα θηίξηα κεηά ην ζχλνιν ησλ επεκβάζεσλ πνπ 

ζα γίλνπλ.  

  Σν 2ν θαη 4ν Γπκλάζην Σνχκπαο απφ θαηάηαμε Ζ πεγαίλεη Α+. 

Γειαδή έρνπκε ζπλνιηθή θαηαλάισζε απφ 211 KW αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

πάκε ζηηο 23 KW αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Αληίζηνηρε ζεακαηηθή βειηίσζε 

έρνπκε ζην Πεηξακαηηθφ, απφ Δ πάκε ζε θαηεγνξία Α θαη αληίζηνηρα θαη ζην 

γπκλαζηήξην απφ Δ πάκε ζε Β+. Έρνπκε δειαδή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ ηνπ Γήκνπ ζ' απηφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα. Διπίδσ λα κελ ζαο 

θνχξαζα. Δπραξηζηνχκε.     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παξαθαιψ λα έξζεη ζην βήκα ν θ. Κπξίδνγινπ, Γήκαξρνο 

Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο.  

Λ. ΚΤΡΗΕΟΓΛΟΤ: Καη‟ αξρήλ ραηξεηίδνπκε ηελ πξσηνβνπιία. Δίλαη πξνο ηε 

ζεηηθή θαηεχζπλζε λα έξρνληαη νη Αξρέο θαη ηα Τπνπξγεία ζε καο, παξά λα 

εθζηξαηεχνπκε εκείο ζηελ Αζήλα κε φια ηα γλσζηά πξνβιήκαηα.  
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  Θα πσ κφλν φηη ζπλνιηθά, γηαηί ν Γήκνο καο έβαιε ζηελ θνξπθή 

απηή ηελ πξνζπάζεηα, απφ ην έηνο 2011 εηνηκαδφηαλ, ην 2012 θαη ην ΄13 

εληάμακε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηα ζρνιεία θαη ζήκεξα, ηψξα πνπ 

κηιάκε, γηαηί ήζεια λα έρσ κία πξφζθαηε ελεκέξσζε, επηθνηλψλεζα κε ηελ 

αξκφδηα κεραληθφ, φηη πεξηκέλνπκε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο δεκνπξάηεζεο ζε 9 ζπλνιηθά ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα (Γεκνηηθά, 

Γπκλάζηα, Λχθεηα, Νεπηαγσγεία).  

  ε 2 ζρνιεία ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ιέβεηα. ε φια ζα γίλνπλ 

ζεξκνκνλψζεηο ζηα δψκαηα, αιιαγή θνπθσκάησλ εμσηεξηθά, ηνπνζέηεζε 

ελεξγεηαθψλ πηζηνπνηεκέλσλ θνπθσκάησλ, αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ κε θσηηζηηθά θαιχηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο απφδνζεο, 

αληηζηάζκηζε εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ εμσηεξηθή κε ξχζκηζε ζην 

ιέβεηα θαη ζε 5 απφ ηα 8 ζρνιεία ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηνβνιηατθά ηζρχνο 10 

KW. Απηά γηα λα κε δείρλνπκε δηαθάλεηεο, λνχκεξα θαη αλαιχζεηο, γηαηί εκείο 

θπξίσο βνπιεπφκελν ζψκα ζε επίπεδν πνιηηηθφ – δεκνηηθφ είκαζηε.  

  Απηφ ην νπνίν επίζεο ζέισ λα πσ είλαη φηη γηα λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κειέηεο θαη έξγα γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε θσηηζκφ ιηγφηεξν 

ειεθηξνβφξν θαη ζηα θηίξηα θαη ζην δεκφζην ρψξν.  

  Πξέπεη ην πξφγξακκα ην λπλ πθηζηάκελν λα πξνρσξήζεη ρσξίο 

θαζπζηεξήζεηο θαη ζα απινπνηεζνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηψξα εάλ 

γίλεηαη, αιιά θαη γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη γξαθεηνθξαηίεο.  

  Θέισ, ηέινο, λα ηνλίζσ ηα εμήο πξάγκαηα. Γηα ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πξνηείλνπκε ηελ έληαμε ηεο βηνθιηκαηηθήο 

αλάπιαζεο ηεο νδνχ Μνλαζηεξίνπ, ζα έιεγα ζε φιν ην κήθνο ηεο, γηαηί απηφο 

ν ηζηνξηθφο θαη πνιχ ζεκαληηθφο δξφκνο έρεη ηα καχξα ράιηα ηνπ. Ξεθηλάεη 

απφ ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, θηάλεη ζην δηθφ καο Γήκν Ακπεινθήπσλ – 

Μελεκέλεο, πξνρσξάεη πην θάησ, Διεπζέξην - Κνξδειηφ κέρξη ηε Υαιθεδφλα. 

Δίλαη θξίκα ε εηθφλα ηελ νπνία παξνπζηάδεη, πξέπεη λα αιιάμεη.  

  Δκείο ζε φ,ηη αθνξά ην δηθφ καο θνκκάηη έρνπκε κία πάξα πνιχ 

θαιή βηνθιηκαηηθή κειέηε αλάπιαζεο έηνηκε. Κάηη αλάινγν δελ μέξσ θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλελλνεζνχκε. Γελ ζπλελλνεζήθακε νχηε εκείο κε ην Κνξδειηφ 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

36 

νχηε ην Κνξδειηφ κε εκάο, νχηε θαη νη δχν καδί κε ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, 

νχηε θαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο κε εκάο. Απφ  θνηλνχ λα αληηκεησπίζνπκε 

απηφ ην δήηεκα.  

  Πξνηείλνπκε επίζεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

επηηέινπο – κία, δχν, ηξεηο θνξέο θαη νξζά θαη πνιχ  θαιά ην αλαηνιηθφ 

ζαιάζζην κέησπν ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ θαη ηεο παξαιίαο δέρηεθε 

παξεκβάζεηο θαη αλαπιάζεηο επί αλαπιάζεσλ, δελ θηινδνμνχκε λα θάλνπκε 

παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο ην δπηηθφ ζαιάζζην κέησπν, δελ είκαζηε 

αηζεξνβάκνλεο, ξεαιηζηέο είκαζηε, μέξνπκε πνχ βξηζθφκαζηε θαη ηη γίλεηαη – 

λα γίλνπλ κειέηεο θαη ελ ζπλερεία λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα έξγα 

δηαθνπήο ηεο θαζεκεξηλήο, απαξάδεθηεο επί ρξφληα, ζπλερηδφκελεο 

ξχπαλζεο ηνπ δπηηθνχ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ, έξγα πξνζηαζίαο, αιιά θαη 

παξεκβάζεηο αλάπιαζήο ηνπ απφ ηνλ έθην πξνβιήηα φπσο είλαη ην ιηκάλη 

κέρξη ηηο αξρέο ησλ παξαιίσλ ηνπ Ννκνχ Καηεξίλεο.  

  ζνη είζηε ζην πάλει, αγαπεηνί κνπ, πξνζθαιείζηε απφ ηνλ 

νκηινχληα, ζα βάισ ην ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ, έηζη απφ θνηλνχ λα είκαζηε 

κέζα ζε έλα φρεκα θαη λα έρνπκε ηελ ίδηα ελφξαζε, ηελ ίδηα νπηηθή θαη ήζεια 

λα δσ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ζα αηζζαλζείηε θαη επεηδή απηά είλαη κέζα 

ζαο θαη δελ θαίλνληαη, δελ ζα κπνξέζεηε λα ηα θξχςεηε, ζα θαλνχλ εμσηεξηθά 

ζην πξφζσπφ ζαο.  

  Πνηνο έρεη δηθαίσκα δηαρξνληθά λα έρεη επηιέμεη ην δπηηθφ 

ζαιάζζην κέησπν, ην νπνίν ζηα ζπιάρλα ηνπ κέζα δελ έρεη ηείρε, γηαηί ε 

ξχπαλζε απιψλεηαη ζε φιν ην Θεξκατθφ Κφιπν, πνηνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

έρεη επηιέμεη κε πξάμεηο ή  θαη κε παξαιείςεηο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κε ην γεγνλφο φηη νχηε κειέηεο έγηλαλ πνηέ νχηε έξγα ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαη 

δελ δξνκνινγήζεθε ηίπνηε γηα λα πξνζηαηεπζεί απηφ ην ζαιάζζην κέησπν. Ζ 

πξφζθιεζε δελ είλαη κφλν γηα ζήκεξα, είλαη αλνηρηή ζην δηελεθέο, λα πάκε θαη 

λα δείηε γηα ηη κηιάκε.  

  Σν πεξηερφκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ, ηνπ ιεγνκέλνπ «λένπ», γηαηί 

θαζφινπ λέν δελ είλαη, λένπ ξπζκηζηηθνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ζηνηρεία ηα 

νπνία έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαη δεδνκέλα πξν δεθαεηίαο ή εηθνζαεηίαο ηα 

νπνία έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηε λπλ πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπ.  
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  Ξέξσ φηη δελ είλαη δηθνχ ζαο Τπνπξγείνπ, ζηε δηθή ζαο 

δηθαηνδνζία, είλαη ζηνλ θ. Μαληάηε. Γελ έρεη ζεκαζία, ζην ίδην Τπνπξγείν 

είζηε. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είλαη θαη θαθφ θαη βιαπηηθφ – ρξεζηκνπνηψ απηέο ηηο 

δχν επηεηθείο εθθξάζεηο – γηα ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε. Δπίζεο είκαζηε 

αληίζεηνη θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ.  

  Σέινο, ζα πξέπεη επηηέινπο, γηαηί απηά δελ αθνξνχλ κφλν ην 

Τπνπξγείν ην ζπγθεθξηκέλν, αθνξνχλ θαη ηελ Πεξηθέξεηα κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

φζα είπα θαη απηφ ην ηειεπηαίν πνπ ζα πσ, ζην νπνίν εκπιέθεηαη θαη ε ΔΤΑΘ, 

ε Δηαηξεία Όδξεπζεο – Απνρέηεπζεο.  

  ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε απφ έλα ζεκείν θαη κεηά (Λαραλαγνξά, 

Γελδξνπφηακνο, πην θάησ, ΚΣΔΟ) ε θαηάζηαζε είλαη απαξάδεθηε. Γελ 

ππάξρεη νχηε απνρεηεπηηθφ νκβξίσλ, νχηε απνρεηεπηηθφ ιπκάησλ. αο 

επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Ακπεινθήπσλ. Θα ήζεια 

απιψο λα αλαθέξσ ζ' απηά ηα νπνία είπε ν Γήκαξρνο φηη γεληθά νη 

βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο θαη φιεο απηέο νη παξεκβάζεηο πνπ πξφηεηλε γηα ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή, ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζεκαηηθφο ζηφρνο ηεο 

επφκελεο πξνγξακκαηηθήο.  

  ζνλ αθνξά ηηο κειέηεο σξίκαλζεο έρνπκε θαη ηε ζχκθσλε 

γλψκε θαη απφ ηε Γεληθή  Γξακκαηεία ηνπ ΔΠΑ φηη έξγα ηα νπνία ζα 

εληαρζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε ηψξα ηηο κειέηεο. Απιψο Γήκαξρε είλαη ην εμήο: Απιψο 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ιίγν ππνκνλή, έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζσο κέρξη 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ψζηε λα εμεηδηθεχζνπκε ηα έξγα ηα νπνία ζα κπνπλ ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή θαη απφ θεη θαη πέξα ηηο κειέηεο σξίκαλζεο κπνξεί  

λα ηηο ρξεκαηνδνηήζνπκε.  

  Να θάλσ θαη κία απάληεζε πνιχ κηθξή ζηνλ θ. Κνπξάθε φζνλ 

αθνξά ην θηίξην ηεο Κιεάλζνπο θαη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ αλέθεξε. Δγψ 

λα βάισ δχν εκεξνκελίεο. Σν θηίξην απηφ ππνβιήζεθε απφ ηνλ αξκφδην 

θνξέα 28/6/12 ζε αληαπφθξηζε πξφζθιεζεο. 14/11/12 εληάρζεθε. Έθαλε ηε 

κειέηε ν Γήκνο θαη ηελ θαηέζεζε 6/3/13 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ ΄13 δψζακε 

πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο. Δίλαη ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη εκεξνκελίεο νη 

νπνίεο δείρλνπλ φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαζπζηέξεζε ε Γηνίθεζε.  
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  Σψξα φζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε θαη πψο δνπιεχεη ε Γηνίθεζε. Ζ 

Γηνίθεζε πξαγκαηηθά έρεη ηηο αγθπιψζεηο ηεο, έρεη ηα πξνβιήκαηά ηεο, αιιά 

πηζηεχσ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη άλζξσπνη νη νπνίνη ζε κηα πνιχ 

δχζθνιε νηθνλνκηθή θξίζε έρνπλ βάιεη πιάηε θαη θαηαθέξλνπλ απηφ πνπ 

θαηαθέξλνπλ αλ ζθεθηείηε φηη απηή ηε ζηηγκή δηαρεηξηδφκαζηε 3.500 ππνέξγα. 

  Θα πξνζθαινχζα ζην βήκα λα αλέβεη ν θ. Παπαδφπνπινο, 

Γήκαξρνο Θέξκεο.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: αο επραξηζηψ. Κχξηε Τπνπξγέ, θ. Γεληθέ, θπξίεο θαη 

θχξηνη, ηψξα εάλ αλαιχζνπκε ηα έξγα, λνκίδσ φηη ζα ράζνπκε ην ρξφλν καο 

θαη δελ σθειεί, θαλέλαλ δελ σθειεί.  

  Θα μεθηλήζσ απ‟ απηφ πνπ είπε ν Νίθνο Μακαινχγθαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Έρσ λα πσ φηη ππάξρνπλ 

θαζπζηεξήζεηο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαη δελ θηάλεη ν Νίθνο Μακαινχγθαο λα 

ηξέρεη απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, γηαηί δελ έρνπκε φινη νη Γήκαξρνη θαλέλα 

παξάπνλν. Καη 7 ε ψξα ην πξσί ζα ηνλ βξνχκε θαη ην απφγεπκα ζα ηνλ 

βξνχκε. κσο θαζπζηεξνχκε. Γηα κία άδεηα αο πνχκε λα ππνγξάςνπκε 

ζχκβαζε, κπνξεί λα θάλνπκε δχν θαη ηξεηο κήλεο θη απηφ δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη. Πξέπεη λα πξνρσξάλε γξήγνξα.  

  Δπίζεο λα πσ θάηη σο παξάπνλν ηεο Απηνδηνίθεζεο, γηαηί 

αληηκεησπηζηήθακε σο Απηνδηνίθεζε θπξίσο ζηα θσηνβνιηατθά ζαλ λα 

ήκαζηαλ ηδηψηεο θαη θάλακε κηα πνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά θαη πξνεξγαζία. ε 

φια ηα δεκφζηα θηίξηα, παξαδείγκαηνο ράξε, ν Γήκνο Θέξκεο είρε θάλεη κηα 

πξνεξγαζία κειεηψλ γηα λα εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά, απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ νπνίσλ ζα εμνηθνλνκνχζε ηνπιάρηζηνλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

φια ηα ζρνιεία.  

  Γπζηπρψο φκσο αληηκεησπηδφκαζηε θη εκείο κε δεθαξάθηα σο 

ηδηψηεο θαη δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα – παξά ην φηη ηα 36 απφ ηα ζρνιεία, κε 

πνιχ κεγάιεο ηαξάηζεο, επηθάλεηεο, είρακε ηε δπλαηφηεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε 

ηδηψηε παξαθαιψ, ρσξίο λα ηα ρξεκαηνδνηεί ν Γήκνο – λα ζηήζνπκε 

θσηνβνιηατθά. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο Γήκνπο. Αληηκεησπηδφκαζηε σο ηδηψηεο.  

  Γηα λα έξζσ ζην Γήκν κνπ ιίγν. Σα άιια λνκίδσ ηα είπε ν 

Λάδαξνο. Δίπε αξθεηά ν Λάδαξνο θαη γηα ηελ πφιε θαη γηα ηνλ Οξγαληζκφ 

είπε, αξθεηά είπε. Να έξζσ ζην Γήκν κνπ. Δκείο νη Πεξηθεξεηαθνί Γήκνη 
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βέβαηα είκαζηε Γήκνη πνπ έρνπκε πξνβιήκαηα θπξίσο ζε χδξεπζε θαη 

απνρέηεπζε. Γελ είκαζηε εληαγκέλνη ζηελ ΔΤΑΘ.  

  Δάλ πσιεζεί ε ΔΤΑΘ – πνπ φινη νη Γήκαξρνη είκαζηε αληίζεηνη 

θ. Τπνπξγέ, λα ην μέξεηε θαη ζα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα απνηξαπεί 

απηφ – ηφηε ζα θαηαλνήζνπλ νη Γήκαξρνη ηη ζεκαίλεη δηαρείξηζε χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, άξδεπζεο.  

  Δκείο ινηπφλ, επεηδή ν Γήκνο Θέξκεο ζπλελψζεθε κε άιινπο 

δχν Γήκνπο, βέβαηα ν παιαηφο Γήκνο Θέξκεο ηα πξνβιήκαηα ηεο 

απνρέηεπζεο θαη ηεο χδξεπζεο ηα είρε ιχζεη απφ ρξφληα, φκσο νη δχν Γήκνη 

πνπ ζπλελψζεθαλ Βαζηιηθψλ θαη Μίθξαο, κε 12 ρσξηά, νχηε έλα ρσξηφ είρε 

απνρέηεπζε θαη επεηδή ηα 7 απφ ηα 12 είλαη απφ δχν έσο 7.500 νηθηζκνί, 

κεγάινη νηθηζκνί δειαδή, μεθηλήζακε έλαλ αγψλα, ζπληάμακε κειέηεο θαη 

εληάρζεθαλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ δχν κεγάια έξγα.   

  Σν έλα έξγν πινπνηείηαη θαη βαίλεη πξνο νινθιήξσζε. Σα 

πξνβιήκαηα ηα βιέπνπκε κε ηνλ Νίθν Μακαινχγθα θαη ηελ ππεξεζία θαη ηα 

μεπεξλάκε έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί θαη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην θαινθαίξη. 

Δίλαη ε απνρέηεπζε ηεο Καξδίαο θαη ηνπ Σξηιφθνπ. Βιέπσ θαη ηνλ εξγνιάβν, 

είλαη θαη απηφο εδψ.  

  Καξδίαο θαη Σξηιφθνπ, είλαη δχν νηθηζκνί 4.000 θαη 7.500 

θαηνίθσλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα πσ ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη 7,5 εθαηνκκχξηα 

πξνυπνινγηζκφο. Έρνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα. Θα ην νινθιεξψζνπκε. 

  Σν άιιν έξγν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ε απνρέηεπζε ησλ 

Βαζηιηθψλ. Δίλαη απφ ηνλ άιιν Γήκν. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ φπνπ δελ έρεη 

απνρέηεπζε. Ζ απνρέηεπζε ησλ Βαζηιηθψλ. Σα δίθηπα. Σν θεληξηθφ δίθηπν 

κέρξη ηε Θέξκε, εθεί πνπ έρνπκε ηνλ παιηφ βηνινγηθφ πνπ γίλεηαη έλαο 

θαηλνχξγηνο βηνινγηθφο. Γελ ρξεηάδεηαη λα πνχκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο.  

  ην έλα πεξηκέλνπκε ηελ άδεηα. Γχν ππνέξγα είλαη. ην έλα 

ππνέξγν πεξηκέλνπκε ηελ άδεηα γηα λα ππνγξάςνπκε κε ηνλ εξγνιάβν θαη λα 

μεθηλήζεη ην κεγάιν θαη ζην άιιν, ν βηνινγηθφο, δχν θνξέο έρνπκε άγνλν 

δηαγσληζκφ θαη ζα απμήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Έρνπκε θάλεη πξφηαζε 

αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε λα έρνπκε ελδηαθέξνλ απφ 

εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο ζην επφκελν δηάζηεκα, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε 

εξγνιάβν θαη λα νινθιεξσζεί ην έξγν.  
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  Σν κφλν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη επεηδή έρνπκε θαη πνιιά 

ρσξηά αθφκε πνπ ρξεηάδνληαη απνρέηεπζε θαη βέβαηα δελ ζηακαηάκε εδψ, δελ 

πξνηείλνπκε κφλν απνρεηεχζεηο γηα έληαμε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, πνπ είλαη έλα 

ζνβαξφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, θάλνπκε θη άιια πξάγκαηα. Καη ηα δψκαηα 

ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία έρνπλ πξνεγθξηζεί. Δίλαη ε ιίζηα ησλ έξγσλ κπξνζηά 

ζαο.  

  Έρνπκε νινθιεξψζεη ηηο κειέηεο θαη πξνηείλακε άιια δχν έξγα 

γηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ είλαη ζην ζηφρν Γ, πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ, ππνρξέσζε ηεο ρψξαο. Έρνπκε ηα πξάζηλα δψκαηα φπσο 

είπα θαη επίζεο έρνπκε ηα ζρνιεηά καο, ηηο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζηα ζρνιεηά ηνπ Γήκνπ καο. Έρνπκε θαη γη' απηά πξνέγθξηζε θαη πεξηκέλνπκε 

ηηο εγθξίζεηο γηα λα νινθιεξσζνχλ θαη απηά. 

  Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα πσ θιείλνληαο, επεηδή είλαη θαη 

επίθαηξν θ. Τπνπξγέ θαη λνκίδσ έρεη θαηαηεζεί θαη ην λνκνζρέδην, είλαη γηα ηνλ 

Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ. Γηαθσλνχκε θαη πξέπεη λα δηαθσλείηε θαη εζείο. 

Έρεηε δήζεη θαη έρεηε κεγαιψζεη εδψ.  

  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζ' απηφλ ηνλ ηφπν. Να κελ αλαγθαδφκαζηε φινη εκείο, φ,ηη 

θάλνπκε κε φια ζρεδφλ ηα πξάγκαηα, λα ηξέρνπκε γηα ην παξακηθξφ ζηελ 

Αζήλα θαη ζηα Τπνπξγεία, πξνβιήκαηα πνπ ιχλνληαλ εδψ λα ηα 

κεηαθέξνπκε θαη απηά ζηελ Αζήλα.  

  Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεηε φινη φζνη θαηαλνείηε ην 

πξφβιεκα έηζη ψζηε ν Οξγαληζκφο, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, λα ιεηηνπξγεί 

εδψ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Δπραξηζηψ.         

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν. Γελ έρεη έξζεη ν θ. 

Γαληειίδεο, Γήκαξρνο Νεάπνιεο – πθεψλ. Θα πξνζθαινχζα ζην βήκα λα 

αλέβεη ν Αληηδήκαξρνο Νεάπνιεο – πθεψλ ν θ. Εσγφγηαλλεο Κσλζηαληίλνο.  

Κ. ΕΩΓΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεκέξα ζαο. Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη Γεληθνί 

Γξακκαηείο, θ. Δηδηθέ Γξακκαηέα, θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε, θ. Πξντζηάκελε ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο, θπξίεο θαη θχξηνη, νη 

πξνεγνχκελνη ζπλνκηιεηέο ζην βήκα είραλ κηα ηνπνζέηεζε θπξίσο πνιηηηθή 

αξρηθά. Πηζηεχσ φηη είλαη ν ξφινο ηνπ Γεκάξρνπ λα ην θάλεη απηφ.  
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  Δγψ σο Αληηδήκαξρνο ζα πεξηνξηζηψ ζηα έξγα ηα νπνία απηή 

ηε ζηηγκή έρνπλ ππνβιεζεί θαη έρνπλ πάξεη έγθξηζε ή δελ έρνπλ πάξεη 

έγθξηζε ή είλαη ζε αλακνλή αθφκε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζε έλα έξγν ην νπνίν, 

φπσο βιέπεηε θαη ζην πξφγξακκα, έρεη εθηειεζηεί θαη ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ζρνιείν θαη φρη φπσο εηπψζεθε αξρηθά είλαη ζηελ απνπεξάησζε. Θα 

αλαθεξζψ ζηε ζπλέρεηα ζε ιίγν ζε απηφ.  

  Ο Γήκνο Νεάπνιεο – πθεψλ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξάζηλεο πφιεο θαη έρεη εληάμεη ζην Γεκνηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα 2011 – 2014 ηδηαίηεξν άμνλα κε ηίηιν «Αεηθφξνο Αλάπηπμε» πνπ 

αθνξά ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο 

ηνπ Γήκνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ πνπ 

δηαβηνχλ ζηε ρσξηθή επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ.  

  Δμεηδηθεχεηαη ζηα παξαθάησ εηδηθά 7 κέηξα. Μέηξν 2.1. χληαμε 

Νένπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ θαη βαζηθψλ κειεηψλ. Μέηξν 2.2. 

Αχμεζε Πξαζίλνπ. Μέηξν 2.3. Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη Οξζνινγηθή 

Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ. 2.4. Πξφιεςε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 2.5. 

Γηθηχσζε, Αλάπιαζε θαη πληήξεζε Γεκνζίσλ Υψξσλ θαη Κηηξίσλ. 2.6. 

Κπθινθνξία, ζηάζκεπζε, ζπγθνηλσλία θαη 2.7. Μείσζε Απνξξηκκάησλ 

Αλαθχθισζεο.     

  Γελ ζα ζαο αλαθέξσ γηα ζπληνκία ηνπ ρξφλνπ, γηαηί ππάξρνπλ 

πνιινί νκηιεηέο πνπ έπνληαη, πνηεο είλαη νη 14 πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπκε 

ππνβάιιεη. Θα ζαο πσ φκσο αξηζκεηηθά φηη απφ ηηο 14 πξνηάζεηο - ππνβνιέο 

ηνπ Γήκνπ καο, εγθξίζεθαλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ νη 6, απνξξίθζεθαλ 3, δελ 

αμηνινγήζεθαλ 5 θαη ειπίδνπκε λα έρνπκε ηχρε θαη ζ' απηέο ηηο 5 πνπ έρνπκε 

ππνβάιιεη.  

  Γηα ην ζρνιείν ηψξα ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε. ηε 

ρψξα καο ην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα είλαη ππεχζπλν γηα ην 40% ηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ ελέξγεηα απηή, είηε ζε κνξθή ζεξκηθήο είηε 

ζε κνξθή ειεθηξηθήο, έρεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ φζν θαη ζην πεξηβάιινλ κε ηελ εθπνκπή ξχπσλ.  

  Ο βηνθιηκαηηθφο θαη ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ έρεη σο 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο 

ελέξγεηαο θαη απνηειεί πιένλ κία αλαγθαηφηεηα. Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή 
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αθνξά ην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ κε βάζε ην ηνπηθφ θιίκα θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ζπλζήθεο ζεξκηθήο θαη νπηηθήο 

άλεζεο κέζα ζε έλα ρψξν, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο.  

  Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν Γήκνο Νεάπνιεο – 

πθεψλ, κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηνλ ηνκέα απηφ, δελ κπνξνχζε λα είλαη 

ακέηνρνο ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Λακπξφ παξάδεηγκα ηέηνηαο πξνζπάζεηαο 

ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Δδψ πξέπεη φκσο λα αλαθέξσ φηη ε αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ήηαλ απφ ην ΟΚ,  αιιά ιφγσ πξνβιεκάησλ θαη κεηά απφ επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο θαη ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ ην έξγν εληάρζεθε ζε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ.    

  Ση είρακε εθεί. Ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ελφο ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ 

θηηξίνπ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο έλα πγηεηλφ θαη επράξηζην πεξηβάιινλ. 

Πξνζαλαηνιηζκφο θηηξίνπ. ια απηά πνπ αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα αθνξνχλ ην 

8ν Γεκνηηθφ  ρνιείν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πην σξαία πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο, 

πίζσ απφ ηνλ Άγην Υαξάιακπν ζηελ Δπηαππξγίνπ θαη βιέπεη απφ ηε κηα 

πιεπξά ηνπ ην δάζνο.  

  Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ ήηαλ λφηηνο κε αίζνπζεο ζην 

λφην θαη δηάδξνκν ζην βνξξά. Αεξηζκφο. Γηακπεξή αλνίγκαηα γηα θπζηθφ 

θσηηζκφ. αο πξνζθαιψ αλ ζέιεηε θάπνηνη λα έξζεηε ζην ζρνιείν, λα δείηε φηη 

θαη κε ζβεζηά θψηα γίλεηαη κάζεκα. Γελ ππάξρεη αλάγθε λα αλάςνπκε θσο.  

  Μφλσζε. χγρξνλα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά. Φπηεκέλα δψκαηα. 

Ζιηαζκφο. Γηάηαμε θπζηθνχ θσηηζκνχ. Κνππφιεο θπζηθνχ θσηηζκνχ. Μεγάια 

αλνίγκαηα ζην λφην. θίαζε. ηέγαζηξα, ζθίαζηξα, πέξγθνιεο ζηα δψκαηα.  

  Κνπθψκαηα. Σα θνπθψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη 

ζεξκνκνλσηηθά αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

δηπινχο ζεξκνκνλσηηθνχο κε κεγάιν δηάθελν παινπίλαθεο απνηξέπνπλ ηε 

δηαθπγή ζεξκφηεηαο πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο θαη πξνθπιάζζνπλ απφ ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.  
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  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα δνκηθά πιηθά εμαζθαιίδνπλ ηε ζεκηηή, 

επηζπκεηή πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. 

Σέινο, ζηελ νξνθή ηνπνζεηήζεθαλ θσηνβνιηατθά 5,5 KW. πλεπψο ην θηίξην 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηε 

ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηζκνχ, ζπλεπψο ηε κείσζε ησλ 

εθιπνκέλσλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα.  

  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. Γηα άιιε κηα θνξά 

πεξηνξίζηεθα ζην ζέκα ην νπνίν πξνβιεπφηαλ απφ ηελ νκηιία κνπ. Οη 

πνιηηηθέο εηζεγήζεηο αθίεληαη πξνο ηνπο Γεκάξρνπο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Δπραξηζηψ πνιχ.   

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Πξαγκαηηθά ίζσο είλαη ην πξψην 

ζρνιείν, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί εθαηφ ηνηο εθαηφ θαη 

ιεηηνπξγεί.  

  Θα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ Γήκαξρν Γέιηα, ηνλ θ. Γιψζζε. 

Θα κηιήζεη ν θ. Παξαγηφο εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ Γέιηα.  

Η. ΠΑΡΑΓΗΟ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηνη Γεληθνί, θπξίεο θαη θχξηνη Γήκαξρνη, είκαη 

ν κνλαδηθφο εθπξφζσπνο ησλ ΓΔΤΑ βέβαηα ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

πνπ αλαιάβαλε ην βάξνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ απνρέηεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ ζα γίλεη κία θνηλή 

παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηνπ Γήκνπ Γέιηα θαη γηα 

νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ.  

  Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο απηή ηε ζηηγκή δηαρεηξίδεηαη ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν 

Γήκν ζε έθηαζε ζηελ Διιάδα. Οξηζκέλα ζηνηρεία παξαηίζεληαη. ηα έξγα 

κέζσ ΔΠΑ θηλεζήθακε κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

  Δληάμακε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ζπλνιηθά ηα έξγα ηα νπνία βιέπεηε, 

ελψ ζην ΠΔΠ έρνπκε εληάμεη 2 έξγα ηα νπνία αθνξνχλ νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ 

Κηιθίο. Ζ θαηαλνκή ησλ έξγσλ θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε πίηα. 16% ζην ΠΔΠ. 

84% ζην ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  ηελ πνξεία πινπνίεζεο, θαίλνληαη ηα έξγα ζην δηάγξακκα πνηα 

είλαη ε πινπνίεζή ηνπο. Έρνπκε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ Καζηαληψλ πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ιίγν αλαιπηηθφηεξα, ην νπνίν είλαη πξφηππν έξγν βηνινγηθνχ. 

ηε Νέα άληα έρνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ ηειηθφ θνξέα θαη δελ 
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εκθαλίδεηαη ε πινπνίεζε αλ θαη ην έξγν έρεη πξνρσξήζεη πεξίπνπ ζε έλα 

πνζνζηφ 10%.  

  ηα έξγα ηνπ Γήκνπ Γέιηα, ην Αλαηνιηθφ έρεη κία πινπνίεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 89%. Ζ Υαιάζηξα, ην ππφινηπν Υαιάζηξαο ην νπνίν ήηαλ θαη ην 

δχζθνιν θνκκάηη ηνπ έξγνπ, ην πξψην ηκήκα είρε πινπνηεζεί κέζσ ηνπ 

Σακείνπ πλνρήο απφ ην ΠΔΠ, νινθιεξψζεθε.  

  Σα Κχκηλα μεθίλεζαλ, ελψ ηα δχν έξγα ζην ηέινο ηνπ 

Μηθξνθάκπνπ θαη έλαο ηειερεηξηζκφο ηνπ Κηιθίο ηα νπνία είλαη ζην ΠΔΠ, είλαη 

ζε κεδεληθή απνξξφθεζε θαη κάιινλ εθεί ζα κείλνπλ. ηφρνο ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο είλαη ε απέληαμή ηνπο απφ ην ΠΔΠ θαη ε έληαμή ηνπο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  ζν γηα ην έξγν πνπ θιήζεθε ε ΓΔΤΑ Κηιθίο λα παξνπζηάζεη, ην 

έξγν ησλ Καζηαληψλ, Βαπηηζηή. Οη νηθηζκνί απηνί ήηαλ θάησ απφ 2.000, φκσο 

ππήξρε εζσηεξηθφ δίθηπν νινθιεξσκέλν θαη ππήξρε θνηλφο εμσηεξηθφο 

αγσγφο, νπφηε ζεσξήζεθε ζαλ έλα θνηλφ έξγν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε κία 

πξφηππε γηα ηελ Διιάδα κέζνδνο ζε βηνκεραληθή πιένλ θιίκαθα, ε κέζνδνο 

ησλ βηνδίζθσλ.  

  Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ ην ηη πεξηιακβάλεη ην έξγν θαη εδψ είλαη ε 

κνλάδα ησλ βηνδίζθσλ. Οπζηαζηηθά έρνπκε μεθχγεη απφ ηε κέζνδν ηνπ 

παξαηεηακέλνπ αεξηζκνχ. Υξεζηκνπνηνχκε 4 ζπζηνηρίεο βηνδίζθσλ νη νπνίνη 

βπζίδνληαη κέζα ζην ιχκα θαη φπσο αλεβαίλνπλ δεκηνπξγνχλ πάιη ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο νη νπνίνη απνηθνδνκνχλ, ηξέθνληαη θαη παξάγνπκε 

δηαπγαζκέλν λεξφ. Απηή ηε ζηηγκή ην έξγν, κία παλνξακηθή ηνπ ζέζε, 

βξίζθεηαη ζηε θάζε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. ε ηξεηο κήλεο γίλεηαη θαη ε 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

  ηε Νέα άληα θάπνηα νξηζκέλα ζηνηρεία σο πξνο ην θπζηθφ 

αληηθείκελν. Σν έξγν μεθίλεζε, δελ ππάξρεη απνξξφθεζε φκσο ιφγσ θάπνησλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ιχλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Μακαινχγθα. Ζ 

ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΤΑ 

Γέιηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ιφγσ ηεο κε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηεο 

ΓΔΤΑ.  

  Δληάρζεθαλ 3 έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα 

Υαιάζηαο, Αλαηνιηθνχ θαη ησλ Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ. Υξεζηκνπνηήζακε ζηε 

κεζνδνινγία φρη έλα βαξπηηθφ ζχζηεκα, γηα λα κεηψζνπκε ηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ ιφγσ πνιχ πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ν νπνίνο 

παξαηεξείηαη ζηα 80 εθαηνζηά.  

  ην πξνεγνχκελν έξγν λα ζπκίζσ ηεο Υαιάζηξαο ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο θηάζακε ζηα 20 εθαηνκκχξηα επξψ, κε πινπνηεκέλα ηα εχθνια 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. ιν ην έξγν ήηαλ κε αληηζηεξίμεηο, νπφηε 

ρξεζηκνπνηήζακε κία θαηλνχξγηα κέζνδν ζρεηηθά κε πνιχ νηθνλνκηθφηεξα 

απνηειέζκαηα.  

  Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη θπξίσο ζην θξεάηην ην νπνίν απεηθνλίδεηαη 

ζε ηνκή. ην θάησ κέξνο είλαη ν πγξφο ζάιακνο ζηνλ νπνίν έξρνληαη ηα 

ιχκαηα κε θπζηθή  ξνή απφ ηηο θαηνηθίεο. ην επάλσ ηκήκα είλαη ε βαιβίδα ε 

νπνία θάλεη ηελ αλαξξφθεζε ησλ ιπκάησλ θαη κέζσ αληιηνζηαζίνπ θελνχ 

πεγαίλεη ζε θεληξηθφ αληιηνζηάζην θαη κεηά ζην βηνινγηθφ.  

  Απηά είλαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ην έξγν ηεο Υαιάζηξαο 

ην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ απιψο ππνιείπεηαη ε 

ειεθηξνδφηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ θελνχ. Βιέπεηε φηη έρνπκε 200 ηέηνηνπ 

είδνπο θξεάηηα, 3 θχξηνπο θιάδνπο, θαηαζιηπηηθφ αγσγφ θαη ρξεζηκνπνηνχκε 

ην βηνινγηθφ ηεο Υαιάζηξαο.  

  ην Αλαηνιηθφ, πνιχ κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ έξγνπ, 370, 

20.000 θχξην δίθηπν, αληιηνζηάζην, θαηαζιηπηηθφ αγσγφ θαη πεγαίλνπκε πάιη 

ζην βηνινγηθφ. ην έξγν ησλ Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ, ηνπ νπνίνπ ππνγξάθηεθε 

ε ζχκβαζε θαη μεθίλεζε ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θηάζακε ζε έλα κήλα ζε 

900.000 επξψ απνξξφθεζε.  

  Έρνπκε 640 ζεκεία, 7 θχξηνπο θιάδνπο, αληιηνζηάζην πάιη. 

Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγνχκε θαη βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Ζ 

έλαξμε ηνπ βηνινγηθνχ ππνινγίδεηαη λα γίλεη πεξίπνπ ζε δχν κήλεο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έγθξηζεο ΔΠΟ, ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε πάιη κέζσ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ. Φαίλνληαη ινηπφλ θαη ζηνλ πίλαθα ηα έξγα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζακε.  

  Να δείμνπκε θαη κεξηθέο θσηνγξαθίεο απφ ηελ πινπνίεζε. 

Βιέπεηε φηη θαηεπζείαλ είρακε έλαλ πάξα πνιχ πςειφ  πδξνθφξν νξίδνληα. 

Σν λεξφ ζην ραληάθη είλαη 80 πφληνη. Υξεζηκνπνηήζακε απνθιεηζηηθά 

αληηζηεξίμεηο κέζσ αλαθεθαιαησηηθνχ πνπ ελέθξηλε ν θ. Μακαινχγθαο θαη ε 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

46 

ππεξεζία ηνπ. Απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν απφ θάησ, ην νπνίν θαίλεηαη ζ' απηφ, 

ψζηε φιν ην έξγν λα θαηαζθεπάδεηαη ελ μεξψ.  

  Απηή είλαη ε θσηνγξαθία ηεο βαιβίδαο. Σν θξεάηην βιέπεηε φηη 

είλαη κε δηπιφ θαπάθη ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζηεγαλφηεηα γηαηί κηιάκε γηα 

αθξηβά πιηθά. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ θαη ε ηειηθή απνθαηάζηαζε. Δδψ 

θαίλεηαη ε εθζθαθή ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη εδψ ην αληιηνζηάζην. Απηέο είλαη νη 

αληιίεο θελνχ, γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ.  

  ην νπζηαζηηθφ κέξνο θαη φρη πνιηηηθφ, ην ηη αλάγθεο πιένλ έρεη ε 

ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη λνκίδσ φηη είλαη νη αλάγθεο φισλ. Πξάγκαηη, φπσο αλέθεξε ν 

θ. Μακαινχγθαο, ηα έξγα δηαρείξηζεο ιπκάησλ ζηνπο παιηνχο Γήκνπο θαη ζ' 

απηνχο πνπ αζρνιεζήθακε πξαγκαηηθά κε ην πξφβιεκα, ηα έρνπκε ιχζεη. 

Έρνπκε νινθιεξψζεη ηα έξγα ηεο απνρέηεπζεο. Έρνπκε νινθιεξψζεη ή 

νινθιεξψλνπκε ηψξα ηνπο βηνινγηθνχο.  

  Μέλεη ην πνιχ πνιχ κεγάιν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

ιπκαηνιάζπεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ιπζεί. αθψο θαη δελ είλαη κία ηδησηηθή 

επέλδπζε. Ζ δηαρείξηζε ηεο ιπκαηνιάζπεο, ηελ παξάγνπλ νη Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο, νη Γήκνη. Ση ζα γίλεη απηή ε ιάζπε; Κάπσο πξέπεη λα μεξαζεί,  

θάπσο ζα πξέπεη λα δηαηεζεί.  

  Θα πξέπεη φινη – θαη βέβαηα απηφ είλαη θνπβέληα ηελ νπνία ζα 

αλαπηχμνπκε ζην δεχηεξν ηκήκα ηεο ζπδήηεζεο – λα πξνζπαζήζνπκε ψζηε 

ηα έξγα απηά λα εληαρζνχλ κε ρξεκαηνδφηεζε θαη λα κε ζεσξεζνχλ ηδησηηθέο 

επελδχζεηο.  

  Απηφ πνπ πξνηείλεη ινηπφλ, θ. Γεληθέ, ε ΓΔΤΑ είλαη κία 

πεξηθεξεηαθή κνλάδα ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο κε φινπο ηνπο 

βηνινγηθνχο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο. Βέβαηα ζθεθηείηε φηη νη πεξηνρέο 

καο είλαη θαη αγξνηηθέο. Θα έπξεπε ίζσο λα δνχκε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

ιάζπεο ε νπνία παξάγεηαη απφ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο θαη βέβαηα ζα πξέπεη 

θάπνηα ζηηγκή λα αιιάμεη θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηάζεζε ε νπνία κηιά 

απιψο γηα ζπγθέληξσζε.  

  Βέβαηα ε ΓΔΤΑ πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε 6 αθφκα Γήκσλ, 

169 ζηαζκνί. Εεηνχκε θαη ζα πξέπεη λα έρεηε ζαλ ζηφρν ηε δηαρείξηζε πιένλ 

φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαρείξηζε κε ηειερεηξηζκνχο ζαθψο πξνβάιιεη ηε 

δεκηνπξγία εμνηθνλφκεζεο πφξσλ.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

47 

  Ζ ππεξεζία καο ήηαλ ε πξψηε ε νπνία θαηαζθεχαζε έξγν 

ηειερεηξηζκνχ κέζσ νχηε θαλ ηνπ ΠΔΠ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Σν 

πξψην έξγν πνπ θαηαζθεπάζακε είρε 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Έλα 

ηέηνην έξγν έρνπκε ήδε πξνηείλεη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα αμηνιφγεζε.  

  Δπεηδή έρνπκε ηειεηψζεη ηα έξγα απηά, δεηνχκε θαη ζα πξέπεη λα 

δνχκε ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο χδαηνο ζαλ ππεξεζία θη απηφ δελ αθνξά κφλν 

ην Κηιθίο. αθψο αθνξά θαη ηε ΓΔΤΑ Γέιηα. Τπάξρεη πξφβιεκα σο πξνο ηελ 

θπκαηλφκελε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.  

  Δπνκέλσο ζα πξνηείλνπκε ζην επφκελν Πιαίζην θαη 

παξαθαινχκε ν πξνυπνινγηζκφο λα είλαη αλάινγνο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ έξγα χδξεπζεο, δηπιηζηήξην πνηφηεηαο λεξνχ ιφγσ ησλ αβαζψλ 

γεσηξήζεσλ νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηελ πφιε καο.  

  Τπάξρνπλ δχν πεξηνρέο ζηελ πεξηνρή καο, δχν ηέσο Γήκνη, ν 

Γήκνο Πηθξνιίκλεο θαη ν Γήκνο Κξνπζζίσλ πνπ ελνπνηήζεθαλ κε ηνλ 

«Καιιηθξάηε», νη νπνίνη έρνπλ πξνβιήκαηα λεξνχ. ην Γήκν Πηθξνιίκλεο 

είλαη γλσζηφ απφ ην 1993, κε παξεκβάζεηο ηεο ηφηε Απνθεληξσκέλεο, γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ γεσηξήζεσλ.  

  Έρνπκε δεκηνπξγήζεη θνηλφ εμσηεξηθφ δίθηπν ζε φιν ην Γήκν, 

φκσο ππάξρεη πξφβιεκα ηεξάζηην ληηξνπνίεζεο. Δίλαη δεισκέλε ε πεξηνρή. 

Έθαλε ε ππεξεζία καο κία πξνζπάζεηα έληαμεο ζην ΠΔΠ, ην ΠΔΠ φκσο δελ 

ην δέρηεθε.  

  Έλα αλάινγν, θιείλνληαο, πξφβιεκα είλαη ε χδξεπζε ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Κξνπζζίσλ, εθεί πέξα πνπ ζα γίλεη θαη ε εμφξπμε ηνπ 

ρξπζνχ γηα λα θαηαιάβεηε, ζηελ νπνία θάπνηνη νηθηζκνί έρνπλ εκθαλίζεη 

αξζεληθφ. Βέβαηα ζα πξέπεη λα δνχκε χδξεπζε απφ άιιεο πεξηνρέο κε 

θαζαξφ λεξφ. Οη πξνυπνινγηζκνί παξαηίζεληαη.  

  Κιείλνληαο, ππάξρεη έλα κεγάιν κπέξδεκα σο πξνο ηνπο 

θνξείο. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ην ΔΠΠΔΡΑΑ, έρνπκε ην ΠΔΠ. Ξαθληθά καο 

πξνέθπςε θαη ε ΔΔΣΑ. Με θνηλνί θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, κε θνηλή θαλφλεο 

παηρληδηνχ ζηελ νπζία.  

  Απηφ πνπ ζα βιέπακε εκείο είλαη ε δεκηνπξγία εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
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θαη ηελ έληαμε – ηε δηαρείξηζε αο ηελ θάλνπλ νη άιινη θνξείο – θαη βέβαηα ε 

θνηλή πιεξνθφξεζε ησλ θνξέσλ. αο επραξηζηψ γηα ην ρξφλν ζαο.          

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Παξαγηφ. Θα πξνζθαινχζα ζην βήκα 

ηνλ θ. Μπίθν, Γήκαξρν Υαιθεδφλαο.  

Γ. ΜΠΗΚΟ: Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζέισ θαη εγψ κε ηε ζεηξά 

κνπ σο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Υαιθεδφλαο λα επραξηζηήζσ ηνλ Τπνπξγφ θ. 

Καιαθάηε, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο θ. Καξνχληδν αιιά θαη 

φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Τπνπξγνχ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Αιεμηάδε, ηνλ 

Δηδηθφ Γξακκαηέα θ. Σξηάληε, ηνλ θ. Μακαινχγθα κε ηνλ νπνίν έρνπκε 

θαζεκεξηλή ζα έιεγα επαθή θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηαηί ρσξίο ηελ 

Απνθεληξσκέλε Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ έρνπκε απφ 

ηνλ θ. Γεληθφ Γξακκαηέα αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ δελ ζα 

κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε. Δδψ ζα πσ φηη ηζρχεη απηφ πνπ αθνχγεηαη 

ηειεπηαία πνιχ θαη πξέπεη λα ην θάλνπκε πξάμε, ην «ινη καδί κπνξνχκε». 

  Θα πσ ιίγα ιφγηα γηα ηελ απνρέηεπζε αθαζάξησλ πδάησλ ηνπ 

ππνινίπνπ ηκήκαηνο Κνπθαιίσλ. Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν κε ηε ζχκβαζή ηνπ 

πξνέβιεπε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ 850.000 επξψ. Δίλαη ην ππφινηπν ησλ 

Κνπθαιίσλ, ην νπνίν κεηά ηελ ππθλνδνκεκέλε εκθάληζε ηελ νπνία είρε, 

έπξεπε λα εληαρζεί θαη απηφ. Δληάρζεθε.  

  Ο πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 2.100.0000 θαη ην έξγν νινθιεξψζεθε 

ην Γεθέκβξην ηνπ ΄13, κε ηξεηο παξαηάζεηο πνπ πήξε, ελφο έηνπο πεξίπνπ 

φιεο καδί νη παξαηάζεηο. Ο ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ην ηειηθφ 

πνζφ είλαη 738.000, ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε ε νπνία πεξίπνπ ζα είλαη 20.000, 

έηζη ην  εθηηκνχκε απφ κηα πξφρεηξε εθηίκεζε πνπ θάλακε. 

  Σν φηη ππάξρεη κία δηαθνξά πεξίπνπ 100.000 επξψ ζηε 

ζχκβαζε κε ην ηειηθφ έξγν νθείιεηαη ζην φηη θάπνηα ηκήκαηα απηνχ ηνπ έξγνπ 

είραλ γίλεη απφ ην Γήκν θαη έηζη πιένλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απηά ηα 

ηκήκαηα πιένλ εμαηξέζεθαλ θαη έηζη ν πξνυπνινγηζκφο πεξίπνπ ν ηειηθφο ζα 

είλαη ζηηο 750.000.          

  ην Γήκν καο απηή ηε ζηηγκή εθηεινχληαη αξθεηά έξγα. Δίλαη ην 

δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηε Γέθπξα. Ο θεληξηθφο απνρεηεπηηθφο 

αγσγφο ν νπνίνο ζα πάξεη ηα ιχκαηα απφ ηνλ  πξψελ Γήκν Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

απφ ηηο 5 Κνηλφηεηεο. Ζ έθηε κέλεη απέμσ γηαηί δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζ' απηφ 
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ην πξφγξακκα θαη ζα ηα κεηαθέξεη ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζην 

Καινρψξη πνπ είλαη ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηεο ΔΤΑΘ. 

  Παξάιιεια δεκνπξαηήζεθε θαη ππάξρεη αλάδνρνο ζην δίθηπν 

απνρέηεπζεο Υαιθεδφλαο. ε εμέιημε είλαη ε κνλάδα βηνινγηθνχ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ Υαιθεδφλαο θαη Αδέλδξνπ, ε κειέηε ηνπ Αδέλδξνπ γίλεηαη θαη ε 

Μεζεκβξία θαη ν Βαζχιαθθνο πνπ είλαη πάξα πνιχ  ψξηκν έξγν. χληνκα ζα 

έρνπκε θαη ηελ έγθξηζε γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δεκνπξάηεζε. 

  Θα έιεγα φηη ηα νθέιε, γηαηί πνιηηηθά αιιά θαη ηερλνθξαηηθά ζα 

πξέπεη θάπνπ φινη λα ζηνρεχζνπκε. Ζ πεξηνρή καο, ν Γήκνο καο είλαη απφ 

ηνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ πεξηβαιινληηθά είκαζηε 

ππνβαζκηζκέλνη. Βιέπσ θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ηνλ 

νπνίν έρνπκε απηέο ηηο θνηλέο αλεζπρίεο θαη αγσλίεο.  

  Με ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ έξγσλ κεηά απφ δχν ρξφληα, 

ησλ έξγσλ ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, πνπ δελ ζα είλαη, ζα είλαη ιηγφηεξν απφ 

δχν ρξφληα, ε πεξηνρή ζα αιιάμεη φςε θαη ζα πσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

απνθνκίζεη ε επξχηεξε πεξηνρή.  

  Παξάιιεια κε ηηο δηθέο καο πξσηνβνπιίεο θαη ηα έξγα ηα νπνία 

γίλνληαη ζην Γήκν, νη βηνκεραλίεο, φπσο είλαη ε ΜΔΛ, ζε δχν κήλεο 

νινθιεξψλεη έλα πάξα πνιχ θαιφ ζχζηεκα, ηε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ ηεο θαη ζα επαλαρξεζηκνπνηεί ην λεξφ. Ζ ΜΔΒΓΑΛ επίζεο 

εθζπγρξνλίδεη θαη απηή ηε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ.  

  Έηζη ινηπφλ φια απηά ηα ιχκαηα ηα νπνία θαηέιεγαλ, ήηαλ ελ 

κέξεη, φρη ζην ζχλνιφ ηνπο επεμεξγαζκέλα ιχκαηα, ζηα ζηξαγγηζηηθά θαλάιηα 

ηεο πεξηνρήο, ηειηθά έθηαλαλ φια ζην Θεξκατθφ Κφιπν θ. Τπνπξγέ, φπνπ εθεί 

ζα έπξεπε ή λα γίλεη κία ιηκλνδεμακελή λα ηα ππνδέρεηαη θαη κεηά λα 

πεγαίλνπλ ζηνλ Κφιπν, ζηε ζάιαζζα.  

  Σψξα κε ηα έξγα απηά ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ θαη ζχληνκα ζα 

είλαη νινθιεξσκέλα, δελ ρξεηάδεηαη απηφ ην έξγν, αιιά απηφ ην νπνίν ζα 

θηάλεη ζηε ζάιαζζα ζα είλαη πνιχ θάησ απφ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα ηα 

νπνία πξνβιέπνληαη απφ νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ  Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηεο 

πξψελ Ννκαξρίαο θηι.  

  Καη ηη ζπκβαίλεη ζην Θεξκατθφ; Δθεί ππάξρεη κία πεγή πινχηνπ 

θαη εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ νζηξάθσλ, απφ 
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ηα κχδηα θ.α. Άξα φιν απηφ ην πιέγκα, φιν απηφ ην θάζκα ζα δερζεί ηα 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη. ρη κφλνλ ε 

πεξηνρή, ν Γήκνο καο, αιιά θαη επξχηεξα φιε ε πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε 

απηά πνπ είπε θαη ν θ. Παξαγηφο, απηά πνπ γίλνληαη ζην γεηηνληθφ Γήκν, ζην 

Γήκν ηνπ θ. Γεκεηξηάδε. ια απηά έρνπλ κία ηειηθή θαηάιεμε πνπ ήηαλ ε 

ζάιαζζα.  

  Έηζη ινηπφλ – γη' απηφ είπα μεθηλψληαο ην «ινη καδί  

κπνξνχκε» – πξέπεη φινη καδί ζπληνληζκέλα λα πξνρσξήζνπκε, δηφηη απηφ ην 

έρεη αλάγθε ε ηνπηθή θνηλσλία, ην έρεη αλάγθε ε παηξίδα καο, ην έρνπκε 

αλάγθε φινη εκείο νη νπνίνη παζρίδνπκε γηα έλα θαιχηεξν αχξην.  

  αο επραξηζηψ. Γελ ζέισ λα ζαο ηα δείμσ. αο ηα είπα γηα ην 

δίθηπν απνρέηεπζεο ζε γεληθέο γξακκέο. Έρεη νινθιεξσζεί θαη πηζηεχσ φηη 

παξαδφζεθε πιένλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην απνιακβάλεη ε ηνπηθή 

θνηλσλία.  

  αο επραξηζηψ θ. Τπνπξγέ γηα φ,ηη έρεηε θάλεη γηα ην Γήκν καο 

θαη εζείο θαη νη ζπλεξγάηεο, θ. Γεληθέ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο, 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη λνκίδσ φηη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα 

εθηηκψληαη ηδηαίηεξα θαη λα ζπλερίζεηε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε. Να 

είζηε θαιά.         

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ο θ. Πάρηαο, Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε, αο αλέβεη ζην βήκα λα 

καο πεη ηα ηνπ Γήκνπ ηνπ.  

Υ. ΠΑΥΣΑ: Δπραξηζηψ Νίθν. Αθνχ ζπγραξψ θαη εγψ θαη επραξηζηήζσ θ. 

Τπνπξγέ εζάο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο γη' απηή ζαο ηελ παξνπζία θαη θπξίσο 

γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξαηε λα αληαιιάμνπκε θάπνηεο απφςεηο, λα 

αθνπζηνχλ νη θαιέο πξαθηηθέο απφ φινπο ηνπο Γήκνπο, λα θαηαγξαθνχλ 

θάπνηεο επηηπρίεο απηήο ηεο πξνζπάζεηεο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ 

δηαλχνπκε θαη βεβαίσο ζα είλαη πνιχ ρξήζηκν λα δνχκε δχν πξάγκαηα πξηλ 

θχγνπκε απφ δσ.  

  Σν πξψην αλ απφ ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ελλνψ 

ην ΔΠΑ 1, αλ ππάξρνπλ αθφκε νη πξνζθιήζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεηε ή φρη, 

απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ είλαη έλα λαη ή φρη θαη λνκίδσ ην αλ είλαη λαη λα δνχκε 

πνηεο είλαη απηέο θαη θπξίσο λα δνχκε, ίζσο ζηελ επφκελε ελφηεηα, αλ έρεηε 
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εμεηδηθεχζεη ή έρεηε θαηαζηαιάμεη ζε δξάζεηο νη νπνίεο πιένλ ζα είλαη 

επηιέμηκεο γηα ην Δ, γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.   

  Αλ δειαδή ππάξρνπλ, ν Νίθνο έθαλε κία αλαθνξά ζηα ζέκαηα 

απηά πξνεγνπκέλσο, αιιά ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα πην εμεηδηθεπκέλε 

εηθφλα, έηζη ψζηε λα αξρίζεη ζηγά-ζηγά ε πξνεηνηκαζία απφ φινπο καο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ ζα έρνπκε, εθηηκψ, πξνζθιήζεηο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ ‟14, 

κε δεδνκέλν φηη ζα έρνπκε ηελ έγθξηζε πηζαλφλ ηνπ Δ κέζα ζην θαινθαίξη, 

λα θαηαζέζνπκε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, λα εγθξηζνχλ θαη απηά, λα 

εμεηδηθεπζνχλ φια απηά ηα πξάγκαηα, ζεσξψ φηη αξρέο ηνπ ‟15 ζα έρνπκε 

πξνζθιήζεηο.  

  Άξα θαιά είλαη ν ρξφλνο απηφο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 

νιφθιεξν ην 2014 λα είλαη έλαο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, σξίκαλζεο ησλ 

δξάζεσλ, εθφζνλ φκσο έρνπκε κία θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ην πνηεο 

δξάζεηο ζα είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  Γελ ρξεηάδεηαη λα κπνχκε ζε πξάμεηο, αιιά αλ έρνπκε 

εμεηδίθεπζε δξάζεσλ, ελνηήησλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα λα 

κπνξνχκε λα πξνγξακκαηίζνπκε ζηγά-ζηγά ηε δνπιεηά καο.  

  Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ ζα ήζεια λα ζίμσ θαη αθνξά 

ζπλνιηθφηεξα ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζήο καο, κέζα απφ ην ΔΠΑ απηφ έρνπκε 

κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, κνπ έρεη δεηεζεί λα θαηαζέζσ 

θαη εγψ ιίγν ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Γήκν, ζα είλαη πνιχ 

ζπλνπηηθφο ζην ζέκα απηφ ζηε ζπλέρεηα, αιιά απηά θάπνηα ζηηγκή 

νινθιεξψλνληαη.  

  Θα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ηα θίιηξα 

δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ ζε φια απηά ηα κηθξά εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο θαη 

ιπκάησλ θαη πδάησλ.   

  Έλα θξίζηκν δήηεκα είλαη κε πνηα ηερλνγλσζία ζα ηα 

ιεηηνπξγήζνπκε ζηε ζπλέρεηα θαη πψο φια απηά ηα νπνία ζα έξζνπλ 

πξνζζεηηθά θαη απφ ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ επάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο κε ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν θαη αλαθέξνκαη 

βεβαίσο ζηνπο Γήκνπο θαη ζηνπο Γήκνπο ηνπο πεξηθεξεηαθνχο, πνπ 

ρηππήζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Καιιηθξάηε, γηαηί νη Γήκνη 
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πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ πήξαλ φιε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε απ‟ ηηο πξψελ 

ΣΤΓΚ πνπ ππήξραλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππήξρε ζηελ ΣΤΓΚ ησλ 

πξνεγνπκέλσλ Ννκαξρηψλ κεηαθέξζεθαλ ζηηο έδξεο ηνπ Ννκνχ θαη εκείο 

ράζακε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ είρακε απφ έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ ήηαλ γηα φιν ην Ννκφ θαη κείλακε κε ηνπο δχν - ηξεηο πνπ είρακε ζε θάζε 

Γήκν.  

  Άξα έλα θξίζηκν δήηεκα είλαη ε επάξθεηα θαη ε δηαρεηξηζηηθή 

ηθαλφηεηα απηψλ ησλ θνξέσλ. Γελ πξέπεη λα ηηκσξεζνχλ. Έρνπκε θαη ην 

απαγνξεπηηθφ ησλ πξνζιήςεσλ κέρξη ην 2016, αιιά δελ πξέπεη λα 

ηηκσξεζνχλ νη θνξείο πινπνίεζεο επεηδή δελ ππάξρεη έλα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ.  

  Άξα λνκίδσ έλα θξίζηκν ζέκα είλαη αμηνπνηψληαο θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα λα ραξηνγξαθεζεί θαηά θάπνην ηξφπν 

απηή ε δπλαηφηεηα, λα δηαπηζησζνχλ νη αλάγθεο ησλ θνξέσλ ζε ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ, ζε νξγαλσηηθά κέζα, ζε δηνηθεηηθή ηερλνγλσζία, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο πνπ είλαη λα αληιήζνπλ πφξνπο απ‟ ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, λα κελ επηβαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπο θαη αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ρψξαο λα βνεζήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο καο ζηελ θξίζηκε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε.  

  Άξα επαλαιακβάλσ αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία πνπ έρεη γίλεη, 

πνπ ππάξρεη ζήκεξα, λα ραξηνγξαθήζνπκε φιεο απηέο ηηο αλάγθεο, γηα λα 

ζπκβάιινπκε θαη ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηε δηαρεηξηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ, λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο έγθπξεο θαη νηθνλνκηθήο αιιά θαη 

πνηνηηθήο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη βεβαίσο 

ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ εθείλσλ ησλ αλαγθαίσλ 

επεκβάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ εμνκάιπλζε 

ησλ αδπλακηψλ θαη πξνβιεκάησλ θαη ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ θνξέσλ.  

  Καη ηαπηφρξνλα λα δνχκε κέζα θαη εξγαιεία γηα λα θαιχςνπκε 

απηέο ηηο αλάγθεο. Π.ρ. δελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε. κσο κε απηή ηελ 

πεξίθεκε θηλεηηθφηεηα αο έξζνπλ θάπνηνη, επηηέινπο, ζηελ Πεξηθέξεηα. Αο 

θηλεζνχκε ζπιινγηθά θαη νξγαλσκέλα σο πνιηηεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

53 

  Έλα δεχηεξν ζέκα: ε ηερληθή ππνζηήξημε. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε 

πνπ καο παξέρεηαη είλαη θαιά λα κπνξέζνπκε λα ηελ ελζσκαηψζνπκε έζησ 

θαη γηα κία κεηαβαηηθή πεξίνδν ζην νξγαλφγξακκά καο γηα λα έρνπλε θαη 

δηθαίσκα ππνγξαθήο ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.  

  Σν ΠΔΠ κέζα απφ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε έδσζε θάπνηνπο 

ηερληθνχο ζηνπο Γήκνπο. Γελ έρνπλ ην δηθαίσκα ππνγξαθήο, δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. Δίλαη θαιφλ ινηπφλ λα 

δνχκε κε θάπνηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε κήπσο απηή ε ηερληθή βνήζεηα πνπ καο 

παξέρεηαη κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο: πνιηηηθνχο κεραληθνχο, 

νπνηνπζδήπνηε άιινπο, ζηνπο Γήκνπο καο, λα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην έξγν, λα ππνγξάθνπλ κειέηεο θαη λα πξνρσξήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ζηε ελζσκάησζή ηνπο έζησ θαη ζην ρξφλν πνπ ζα είλαη ζηνπο 

Γήκνπο καο.  

  Σαπηφρξνλα λα δνχκε θαη λα κειεηήζνπκε ηνλ εληνπηζκφ 

εθείλσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ θνηλέο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο ζε επηκέξνπο έξγα, π.ρ. λνκηθή ππνζηήξημε. Γελ έρνπκε ζηνπο 

Γήκνπο καο. Θα κπνξνχζακε λα δνχκε θεληξηθά ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ, 

είρακε πξνρζέο, πξηλ απφ ιίγεο κέξεο κία ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή, ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ γηα έλα λνκηθφ δήηεκα. Γηαηί λα κελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηήο 

ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο θεληξηθά απφ έλα πξφγξακκα γηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηνπο Γήκνπο καο;  

  Σψξα λα ηξέμσ ιίγν ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ ζπδεηεζεί θαη 

λα αλαπηχμσ, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο γηαηί αθνχζηεθαλ ήδε θάπνηα δεηήκαηα 

απφ πξηλ, ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε, λνκίδσ 

φινη θαηαλννχκε ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, απηή ηε ζηηγκή 

έρνπκε έμη ζρνιηθά θηήξηα ηνπ Γήκνπ θαη ην θηήξην ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο ηεο 

Αξλαίαο πνπ βξίζθνληαη ζε πφιε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, κε έλα ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 1.800.000.  

  Ννκίδσ φηη έηζη, κε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ζπκβάιινπκε θαη 

εκείο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο, 

πξνβάιινληαο ηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε θαη ηαπηφρξνλα λνκίδσ φηη ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαιά είλαη λα πξνρσξήζνπλ απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο, γηαηί είλαη αιήζεηα φηη δελ είρακε θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ 

ζρνιείσλ φηαλ μεθηλάγακε ηέηνηα πξάγκαηα θαη ράζακε αξθεηφ ρξφλν θαη 
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ράζακε θαη αξθεηά θηήξηα λα ηα εληάμνπκε, αιιά λνκίδσ φηη αιιάδεη ξηδηθά ηελ 

εηθφλα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ καο θηεξίσλ πξνο φθεινο θαη 

ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ απηέο νη δξάζεηο.  

  Έηζη πνιχ ζχληνκα έρνπκε εληάμεη ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

ηνπ θηεξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Δληαίνπ Λπθείνπ ηεο Ηεξηζζνχ κε 400 πεξίπνπ 

ρηιηάδεο επξψ, ην Δληαίν Λχθεην ηεο Αξλαίαο κε 310, ην Γπκλάζην ηεο Αξλαίαο 

κε 100 ρηιηάδεο πεξίπνπ, ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο ην Γπκλάζην κε 550, ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Αξλαίαο κε πεξίπνπ 70 θαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ 

Παιαηνρσξίνπ κε πεξίπνπ 170 ρηιηάδεο, ζπλ ην θηήξην ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο, 

φπνπ θαη εθεί έρνπκε θαη ηδία ζπκκεηνρή, έλα 30%.  

  Σν κεγάιν ζέκα πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ. Δθεί 

ζαθψο είλαη κεγάιεο απηέο νη επθαηξίεο, ρσξίο λα επηβαξχλνπκε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ζηνπο Γήκνπο καο, λα πξνρσξήζνπκε ζε λέεο 

αλαβαζκηζκέλεο ππνδνκέο ζε θάζε Γήκν, παξάιιεια δεκηνπξγνχκε ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη λέεο πξννπηηθέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο καο, πξνζηαηεχνπκε ηε δεκφζηα πγεία, βειηηψλνπκε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ καο θαη ζαθψο αλαβαζκίδνπκε ζπλνιηθά ηελ 

εηθφλα ησλ Γήκσλ καο.  

  Δδψ έρνπκε κία ζεηξά απφ δξάζεηο, έξγα πνπ εληάρζεθαλ ζην 

ΠΔΠ, φπσο είλαη ν θνηλφο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ηξηψλ ρσξηψλ: ηξαησλίνπ, 

ηξαηνλίθεο θαη ηαγίξσλ κε πεξίπνπ 7 εθαηνκκχξηα 700 ρηιηάδεο επξψ, 

έρνπκε ηα δίθηπα θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ απνζηξάγγηζεο … πξνο ηνλ θνηλφ 

βηνινγηθφ κε πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα, ζηελ Ακνξγηαλή ην κνλαδηθφ λεζί ηεο 

Πεξηθέξεηάο καο έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, απ‟ ην 

ΠΔΠ φια απηά ηα έξγα πνπ αλαθέξνπκε απηή ηε ζηηγκή, πεξίπνπ δχν 

εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο, φπσο θαη ζηα Ππξγαδίθηα, έλα παξαιηαθφ 

ρσξηφ επίζεο κε λέα δίθηπα θαη βηνινγηθφ θαζαξηζκφ κε πεξίπνπ πέληε 

εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο θαη έηζη βάδνπκε έλα ηέινο ζηνπο βφζξνπο 

πνπ ππήξραλ ζ‟ απηέο ηηο πεξηνρέο.  

  Απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ηψξα έρνπκε ηελ έληαμε ηξηψλ ζεκαληηθψλ 

έξγσλ: ηα έξγα ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζηελ 

Οιπκπηάδα, κε πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα επξψ, ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο κε 

πεξίπνπ 6,5 εθαηνκκχξηα θαη ηεο Αξλαίαο - Παιαηνρψξη κε πεξίπνπ 11,5 

εθαηνκκχξηα. Σα δχν ηειεπηαία έξγα βνεζνχλ θαη ζηελ απνξξχπαλζε ηεο 
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ιεθάλεο ηνπ Υαβξία θαη ζαθψο ζα βνεζήζνπκε ηνπο θίινπο καο ηεο πεξηνρήο 

εθείλεο γηα ηελ αγξνηηθή ηνπο θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε αθφκε κεγαιχηεξε 

έληαζε.  

  ηελ Αξλαία γίλεηαη θαη έλαο δηαρσξηζκφο θαη αληηθαζίζηαηαη ην 

παληνξξντθφ δίθηπν κε δηαρσξηζηηθφ δίθηπν νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ.  

  Πνιχ ζχληνκα επίζεο λα αλαθεξζψ ζην έξγν ηνπ ΥΤΣΤ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε εθεί λα θαηαιήμνπκε, ζην Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο 

Τπνιεηκκάησλ. Βεβαίσο απηφ έρεη εληαρζεί ζην ΠΔΠ ηνπ έξγνπ κε πεξίπνπ 15 

εθαηνκκχξηα. Βεβαίσο γηα λα θηάζνπκε εθεί ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο, ην θάλακε θαη ζηα 16 ρξφληα γηα ην Γήκν καο, 

ηεο θνκπνζηνπνίεζεο πνπ έρεη εληαρζεί ζε έλα έξγν ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ 

αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεζζάξσλ ζθνππηδφηνπσλ πνπ απνκείλαλ 

ζην Γήκν Αξηζηνηέιε θαη βεβαίσο ηελ αλαθχθισζε φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ, 

ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε πνπ 

ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο, θαζψο θαη ηα νγθψδε θαη αδξαλή πιηθά.  

  Σψξα γηα ηα νγθψδε θαη ηα αδξαλή πιηθά λα δνχκε ιίγν ηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, γηαηί κε ηελ 

αλαθχθισζε λνκίδσ ιίγν-πνιχ έρνπκε κηα εκπεηξία φινη θαη κία εηθφλα, αιιά 

ε δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ θαη ησλ αδξαλψλ πιηθψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

αγθάζη γηα φινπο καο θαη είλαη ρξήζηκν λα δνχκε αλ ππάξρνπλ δξάζεηο λα 

βνεζήζνπκε ηελ θαηεχζπλζε απηή. πσο καο εληζρχεηε γηα ηελ νηθηαθή 

θνκπνζηνπνίεζε, κήπσο κπνξνχκε, γηαηί έηζη θιείλεη φινο ν θχθινο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ καο θαη ηαπηφρξνλα κπνξνχκε λα πάκε ζε 

Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ.  

  Πξέπεη λα θχγνπκε θάπνηα ζηηγκή απφ ηνπο ΥΤΣΑ, λνκίδσ φηη 

ζηελ Δπξψπε ζηακαηάλ νη ΥΤΣΑ, εκείο ηελ ψξα πνπ ζηακαηάλε απηνί νη 

ΥΤΣΑ δεκηνπξγνχκε ΥΤΣΑ εδψ. Πξέπεη λα πάκε ζηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο 

Σαθήο Τπνιεηκκάησλ, αιιά γηα λα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε εθεί πξέπεη λα 

ελζσκαηψζνπκε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα λα δηαρεηξηζηνχκε φια ηα 

πξνεγνχκελα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θηάζνπκε ζηα ππνιείκκαηα κε ηελ 

εμέιημή καο απηή.  

  Σψξα δελ ζα ζαο απαζρνιήζσ, έρνπκε ηέζζεξηο 

ζθνππηδφηνπνπο ηνπο νπνίνπο ζα απνθαηαζηήζνπκε, επηηέινπο παίξλνπκε 
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ηηο κειέηεο γηαηί είρακε απάληεζε απφ ηελ Ννκαξρία, απ‟ ηελ πξψελ 

Ννκαξρία, ηελ Πεξηθέξεηα κεηά απφ ηαιαηπσξία δχν εηψλ, ηέινο πάλησλ ζα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζ‟ απηφ.  

  Καη βεβαίσο είλαη ρξήζηκν ζην Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο, φπσο 

ην έρνπκε εληάμεη θαη ζην πξφγξακκά καο, λα έρνπκε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

νγθσδψλ απνξξηκκάησλ κε ηνλ ηεκαρηζηή θαη ηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ.  

  Μηα πνπ είκαζηε ζην ζέκα απηφ ηψξα, έρνπκε ηνπο ηερληθνχο 

ζπκβνχινπο, έρνπκε ζηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε ηερληθνχο ζπκβνχινπο, 

ζηα έξγα ηνπ ΠΔΠ δελ έρνπκε ηερληθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ιπκάησλ. Δλψ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ έρνπκε κία ππνζηήξημε ηερληθψλ ζπκβνχισλ, 

κηθξή αιιά ππάξρεη, δελ έρνπκε ζην ΠΔΠ θαη ινγηθφ είλαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απηνί νη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί ζέιεη κηα εηδηθή ηερλνγλσζία.  

  Απηή ε ηερλνγλσζία δελ ππάξρεη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ ππάξρεη ζηελ Πεξηθέξεηα. Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε δχν πξάγκαηα, 

γηαηί θαη επεηδή βιέπσ φηη είλαη θαη κηθξφ ην πνζφ, 40 ρηιηάδεο έρνπκε γηα ηνλ 

θάζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πεξίπνπ, κήπσο ζα κπνξνχζακε λα ελνπνηήζνπκε 

ηνλ ηερληθφ ζχκβνπιν ζπλνιηθά γηα ηα έξγα ηνπ Γήκνπ.  

  Αληί λα έρνπκε 40 ρηιηάδεο γηα θάζε βηνινγηθφ, γηα θάζε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο, πνπ δχζθνια ζα καο έξζνπλ, γηαηί είλαη ιίγα θαη ηα ρξήκαηα, 

κήπσο ζα κπνξνχζακε εθφζνλ εληάζζνπκε ηα έξγα θαη εθφζνλ έρνπκε 

έληαμε ησλ έξγσλ λα ελνπνηήζνπκε ηνλ ηερληθφ ζχκβνπιν ζε έλαλ εληαίν θαη 

αληί λα έρνπκε ηξεηο βηνινγηθνχο ζηνλ ΔΠΠΔΡΑΑ π.ρ. 3 Υ 4 = 12. Αιιηψο 

πξνζειθχεηο θάπνηνλ κε 120 ρηιηάδεο γηα λα ηνπ δψζεηο ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη ζπλνιηθά ηα ηξία έξγα, νηθνλνκία 

θιίκαθνο δεκηνπξγνχκε, παξά λα έρνπκε ηξεηο κεκνλσκέλεο εηαηξείεο νη 

νπνίεο δελ ζα έρνπλ θαη ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα, πηζηεχσ, ζηε δνπιεηά 

ηνπο.            

  Καη γηαηί φρη λα κελ έρνπκε θαη ζην ΠΔΠ ηερληθφ ζχκβνπιν ή λα 

ελνπνηεζνχλ θαη ηα έξγα ηνπ ΠΔΠ κε έλα λέν ηερληθφ ζχκβνπιν γηα ηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  Θέισ λα θιείζσ γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ άιιν λα πσ δπν ιφγηα 

γηα ηα λεξά. Δίλαη θαιφ απηφ πνπ γίλεηαη, εκείο είκαζηε θαη κηα πεξηνρή 
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επηβαξεκέλε κε ηα κέηαιια, έρνπκε ζίδεξν, έρνπκε καγγάλην, επραξηζηνχκε 

γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη κέζα απ‟ ην ΠΔΠ γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο απνκαγγαλνπνίεζεο θαη απνζηδήξσζεο πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο δξάζεηο θαη δελ μέξσ αλ θάπνηα ζηηγκή αξγφηεξα πξέπεη λα πάκε 

θαη γηα άιια κέηαιια ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Άθνπζα πξνεγνπκέλσο γηα ην αξζεληθφ, είπε θάπνηνο πξνεγνπκέλσο θαη 

ίζσο πξέπεη λα δνχκε θαη ηα δεηήκαηα απηά.  

  Θέισ λα κείλσ ζε έλα ηειεπηαίν ζέκα πνπ αθνξά ηε δαπάλε 

ησλ αξραηνινγηθψλ εθζθαθψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε θάζε πξφγξακκα κέζα. 

Απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο πνπ είδακε ζηελ σξίκαλζε σο ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ καο, ζηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο, είλαη ε πξφζιεςε 

ηνπ αξραηνιφγνπ θαη είλαη θαιά λα ζπληνληζηνχκε σο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο κε 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη απηφ πξέπεη λα ην θάλεηε θεληξηθά θαη κε ηηο 

Τπεξεζίεο, γηαηί πξέπεη λα απινπνηήζνπκε θάπνηεο δηαδηθαζίεο, πνιιέο 

δηαδηθαζίεο πξέπεη αθφκε λα απινπνηεζνχλ.  

  Θα αλαθέξσ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαη λα θιείζσ 

κε απηή κνπ ηελ παξέκβαζε. Γηα λα έρνπκε αξραηνιφγν πάλσ ζην έξγν, 

θαηαξρήλ γηα λα μεθηλήζεη ην έξγν πξέπεη λα έρνπκε αξραηνιφγν. Υσξίο ηνλ 

αξραηνιφγν δελ καο επηηξέπεηαη λα μεθηλήζνπκε ην έξγν.  

  Γηα λα έρνπκε αξραηνιφγν πξέπεη λα ππνγξάςεη έλα κλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο ν Γήκνο κε ηελ αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ, φπνηα θαη αλ 

είλαη απηή. Απηφ ην κλεκφλην ην νπνίν ην πξνζππνγξάθνπλ πξέπεη λα 

εγθξηζεί απ‟ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Να πάεη ζηελ Αζήλα θαη λα γπξίζεη λα 

ππνγξάςεη ε Πεξηθέξεηα, εδψ ε 10ε - ε 16ε Δθνξεία.  

  Αθνχ ινηπφλ πεξάζεη έλαο ζεκαληηθφο ρξφλνο γηα λα ππνγξαθεί 

ην κλεκφλην απ‟ ηνλ Τπνπξγφ ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα πξνθεξπρζεί, λα βγεη 

ην έξγν ζηελ πξνθήξπμή ηνπο. Ζ πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ ζέιεη θαη απηή 

ππνγξαθή Τπνπξγνχ, μαλά απφ ηελ αξρή φιε ε δηαδηθαζία. Καη αθνχ 

ππνγξαθεί απ‟ ηνλ Τπνπξγφ θαη έρνπκε κεηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ΑΔΠ αλ 

έρνπκε θαη ππφινγν ζα έπξεπε λα καο θαζνξίζνπλ θαη ππφινγν.  

  Σν ζέκα ηνπ ππνιφγνπ είλαη γεληθφηεξν δήηεκα, δελ μέξσ αλ καο 

ρξεηάδνληαη ή δελ καο ρξεηάδνληαη ππφινγνη γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν, λνκίδσ φηη είλαη θζνξά γηα φινπο καο, αιιά ζα κπνξνχζακε π.ρ. 
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κφλν κε ηελ ελφηεηα απηή λα έρνπκε κία ππνγξαθή Τπνπξγνχ. Απ‟ ηε ζηηγκή 

πνπ εγθξίλεηαη ην έξγν απφ ην πξφγξακκα θαη ρξεκαηνδνηείηαη θηφιαο, κία 

ππνγξαθή ηνπ Τπνπξγνχ αξθεί, ηα ππφινηπα αο ηα πάξεη ε Πεξηθέξεηα, ε 

Τπεξεζία πεξηθεξεηαθά ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

αο ην θιείζνπκε, γηαηί ράλνπκε κήλεο, θ. Τπνπξγέ. Μήλεο γηα λα έρνπκε 

αξραηνιφγν. Καη αλ έρνπκε αξραηνιφγν.       

  Δπίζεο ην θξίζηκν ζέκα είλαη φηη δελ μέξνπκε πφηε ζα έρνπκε 

ηνλ αξραηνιφγν. Γειαδή ην έξγν πξνγξακκαηίδεηαη, εληάζζεηαη ην 2011, ην 

2012, αιιά κπνξεί λα εθηειεζηεί ην 2013. Πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ νη 

Τπεξεζίεο γηαηί ρξεηαδφκαζηε ηνλ αξραηνιφγν απ‟ ηελ ψξα πνπ μεθηλάκε. Γελ 

ηνλ ρξεηαδφκαζηε νχηε πνιχ κεηά, νχηε πνιχ πξηλ.  

  Δίλαη έλα δήηεκα νιφθιεξν θαη θέξλσ ην παξάδεηγκα απηφ ζαλ 

έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο απινπνίεζεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηελ γλψζε πνπ έρνπκε φια απηά ηα ρξφληα γηα 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, γηα λα είκαζηε αθφκε πην 

απνηειεζκαηηθνί.  

  Ήζεια θιείλνληαο, θ. Τπνπξγέ, λα επραξηζηήζσ ηηο Τπεξεζίεο 

ζαο θαη ηνλ Θαλάζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηηο δηθέο ηνπ εδψ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο 

θ. Πεξηθεξεηάξρε, γηαηί φζν δχζθνια είλαη εθείλα ηα ζέκαηα, ρσξίο ηελ 

θαηάζεζε πξαγκαηηθά δσήο απ‟ ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ επζχλε λα ηξέμνπλ 

ηα ζέκαηα απηά, ηεο σξίκαλζεο αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ζηε ζπλέρεηα θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο δελ ζα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε εδψ.  

  Έρνπκε έλα ηεξάζηην έξγν λα επηηειέζνπκε, είλαη ην κνλαδηθφ 

ίζσο εξγαιείν πνπ έρνπκε πέξα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα πξνρσξήζεη ε 

ρψξα πξνο ηα κπξνο, αο πξνζπαζήζνπκε λα εληζρχζνπκε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο 

Αξρέο θαη λα εληζρχζνπκε θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο, ηνπο ηειηθνχο 

δηθαηνχρνπο γηα λα είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην γηγάληην έξγν. 

Γελ ππάξρεη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ρσξίο ηελ Απηνδηνίθεζε πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηξφπνπο λα ηελ 

εληζρχζνπκε ρσξίο λα επηβαξχλνπκε νηθνλνκηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ρψξαο καο.  

  Δπραξηζηνχκε πνιχ. αο επραξηζηψ θ. Τπνπξγέ γηα κηα αθφκε 

θνξά πνπ είζαζηε εδψ καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο.  
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Πάρηα. Να πσ δπν πξάγκαηα 

πάλσ ζ‟ απηά πνπ είπε. Να μεθηλήζσ θαηαξρήλ γηα ηηο πξνζθιήζεηο θαη γηα ηηο 

δξάζεηο ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο. Πξνζθιήζεηο ηψξα, αλ κε αθνχζεη 

θαλέλαο φηη ζα βγάινπκε ηψξα πξνζθιήζεηο ζα κε ζθνηψζεη. Γελ κπνξψ λα 

δεζκεπζψ γηα πξνζθιήζεηο, φκσο ζα κπνξνχζαλ λα βγνχλε θάπνηεο 

πξνζθιήζεηο ζε ζέκαηα ηα νπνία είλαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο, αλ 

πξνθχςεη θάπνην ζέκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, θάπνην ζέκα 

ιπκάησλ, άιια έξγα ηα νπνία κπνξεί λα ηειεηψζνπλε ππνρξεσηηθά κέρξη ην 

‟15, θάπνηα έξγα κε ζπκβάζεηο.  

  Τπάξρνπλε πάξα πνιχ ιφγνη πνπ ζα κπνξνχζακε λα βγάινπκε 

κηα πξφζθιεζε, απιψο απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξψ λα απαληήζσ αλ ζα βγνπλ 

άιιεο πξνζθιήζεηο. Δίκαζηε ζε κηα θάζε ε νπνία εμεηδηθεχνπκε ην 

πξφγξακκα γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, νπφηε αθφκε δελ μέξνπκε πνζά, 

δελ μέξνπκε θαηαλνκέο, δελ μέξνπκε κε ηελ ππεξδέζκεπζε. Γειαδή φια απηά 

είλαη έλα βαξέιη ην νπνίν αλαθαηεχεηαη ζπλερψο θαη αθφκε δελ μέξνπκε πψο 

ζα θιείζεη γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε απφ δσ θαη πέξα.  

  Πνιχ ιίγα, κία κηθξή απάληεζε γηα ηελ επάξθεηα ησλ θνξέσλ. 

Ξέξεηε πψο μεθίλεζε ε επάξθεηα ησλ θνξέσλ ζην ΔΠΑ. Ξεθίλεζε απφ έλα 

ζρέδην πάξα πνιχ κεγάιν, φηη πξέπεη ν θνξέαο γηα λα κπνξέζεη λα 

πινπνηήζεη έλα έξγν λα έρεη ISO κέρξη επίπεδν ην 1429 θαη ην 1430, 

πξνρψξεζε κεηά ε δηαδηθαζία θαη επεηδή θάλεθε φηη θαζπζηεξεί ππεξβνιηθά 

ην ΔΠΑ, ην νπνίν θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ ελάκηζη ρξφλν, απινπνηήζεθαλ 

νη δηαδηθαζίεο, κεηά απινπνηήζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ζην ηέινο 

θαηέιεμε νη θνξείο λα έρνπλε αθφκε θαη δήισζε ε νπνία έιεγε φηη εγψ ζα 

εμαζθαιίζσ ηα άηνκα θαη ηνπο πφξνπο.  

  Θέισ λα πηζηεχσ φηη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

έρνπκε πεξάζεη -πφζα έρσ; δελ κπνξψ λα ηα κεηξήζσ- ΜΟΠ, Α ΚΠ, Β ΚΠ, 

Γ ΔΠΑ, έρνπκε θηάζεη έμη - εθηά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Δ πιένλ 

λνκίδσ φηη μέξνπκε πνηνη κπνξνχλ λα θάλνπλ έξγα θαη πνηνη δελ κπνξνχλ.  

  Απηνί ινηπφλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα θάλνπλ έξγα λα 

πξνρσξήζνπλε ρσξίο δηαδηθαζίεο, νη άιινη πνπ δελ κπνξνχλ ή έρνπλε 

πξφβιεκα, φρη λα ηηκσξεζνχλ γηαηί δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ έξγα, λα 

ππνζηεξηρζνχλ. Να ππνζηεξηρζνχλ παξαπάλσ απ‟ απηνχο πνπ κπνξνχλ, γηα 

λα κπνξέζνπκε λα μεκπινθάξνπκε θαη λα κπνξέζνπκε φηαλ μεθηλάεη ην 
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πξφγξακκα ην επφκελν, ην 2014, λα κελ έρνπκε ηελ πξψηε δαπάλε ην ‟16. 

Να ηελ έρνπκε ην ‟14 ηνλ Ηνχλην.  

  Καη έλαο ιφγνο πνπ κίιεζα ζηελ αξρή γηα ηηο δνκέο ηηο 

θαηλνχξγηεο, νη δνκέο νη θαηλνχξγηεο απιψο ην ζέκα ήηαλ φηη αλ ππήξρε 

απηνλνκία ζην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα γίλεη νκαιή κεηάβαζε θαη 

γξήγνξε.  

  Δθεί είλαη. Γελ εθθξάδσ άπνςε γηα ηηο δνκέο, απιψο ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ πην γξήγνξε ε κεηάβαζε θαη πξέπεη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα ππάξμεη θάπνηα ξχζκηζε ε κεηάβαζε απηή λα γίλεη γξήγνξα γηα 

λα κελ ραζνχλ πφξνη.  

  Σψξα γηα ην ζέκα ησλ ζπκβνχισλ. Οη ζχκβνπινη είλαη επηιέμηκνη 

αλ πξνηείλεηε θαη ππάξρεη αλάγθε γηα ην έξγν. Ννκηθνί ζχκβνπινη. Οη λνκηθνί 

ζχκβνπινη είλαη κέζα ζηελ επάξθεηα, δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη λνκηθφ 

ζχκβνπιν ν θάζε Γήκνο. Σψξα αλ κπνξνχζε, φλησο είρακε πξφβιεκα κε ηνλ 

θ. Πάρηα πξφζθαηα, έπαηξλε ν λνκηθφο ζχκβνπινο ν δηθφο καο ην λνκηθφ 

ζχκβνπιν ην δηθφ ηνπ, επηθνηλσλνχζαλ απ‟ ην ηειέθσλν θαη κάιηζηα φρη κφλν 

απηφ, επεκβαίλακε ζε δηαδηθαζία δηαγσληζηηθή πνπ θαλνληθά ελψ δίλεη ην 

δηθαίσκα ν Νφκνο απφ ηνλ 3614 λα επεκβαίλνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

πξνζπαζνχκε λα κελ επεκβαίλνπκε ζηε δηαρεηξηζηηθή ή ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία.   

  Απιψο επεκβαίλνπκε ζε πεξηπηψζεηο λα αληηκεησπίζνπκε 

ζέκαηα πνπ ζα έρνπλε κε αλαζηξέςηκν απνηέιεζκα, αιιά ζ‟ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο αλ ζα κπνξνχζε έλαο λνκηθφο ζχκβνπινο λα κπνξέζεη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί κφλν γηα ηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ; Θα κπνξνχζε. Θα 

κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεζεί γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν; Γελ ην μέξσ. Τπάξρεη 

αιιά…  

  Ο ηερληθφο ζχκβνπινο, απηφ πνπ είπαηε, αλ κπνξεί λα πάεη γηα 

ηνπο ηξεηο βηνινγηθνχο, απηφ ζε θάζε πεξίπησζε, δελ ηίζεηαη ζέκα, γηα πνην 

ιφγν λα κελ πάεη. Γήκνο είλαη, κπνξεί λα θάλεη έλαλ ηερληθφ ζχκβνπιν γηα 

φινπο ηνπο βηνινγηθνχο. Δθφζνλ γηα ηνλ θάζε έλαλ ρξεηάδεηαη ζα ρξεηάδεηαη 

θαη γηα φινπο. Οπφηε απηφ δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα.    

  Καη ηέινο λα θιείζσ κε ηελ αξραηνινγία. Αξραηνινγία, απηφ κε 

ηε κία ππνγξαθή είλαη πάξα πνιχ θαιφ. Θα πξέπεη φκσο απηφ λα γίλεηαη θαηά 
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ηελ έληαμε. Γειαδή φηαλ εληάζζεηαη έλα έξγν κέρξη λα δεκνπξαηήζεη θαη έρεη 

απηφ ην κεγάιν ρξφλν ηεο κειέηεο ηεο δεκνπξάηεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

φιε απηή ε δηαδηθαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο γηα ηηο πξνζιήςεηο θαη λα θξαηνχληαη, αλ, δελ ιέσ λνκηθά, δελ 

είκαη έκπεηξνο 100%, αλ κπνξεί λα γίλεη, θαη λα θξαηνχληαη νη πξνζιήςεηο θαη 

λα νξηζηηθνπνηνχληαη φηαλ είραηε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν.  

  Γειαδή λα ππάξρνπλ ηα άηνκα πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην έξγν 

θαη απηνί λα ηνπνζεηνχληαη ζην έξγν φηαλ ζα ππάξμεη ζχκβαζε κε ηνλ 

αλάδνρν, αιιά λα είλαη έηνηκα φια, γηα λα κελ ςάρλνληαη θαη λα κελ 

ςάρλνληαη δεμηά - αξηζηεξά πνηνο ζα βνεζήζεη, πνηνλ ζα θέξνπκε, ηη ζα 

θάλνπκε θηι.      

  Θα παξαθαινχζα λα αλέβεη ζην βήκα ν θ. Καξξάο, 

Αληηδήκαξρνο Νέαο Πξνπνληίδαο. Θα ήζεια πξηλ μεθηλήζεη ν θ. Καξξάο φζν 

ην δπλαηφλ λα ππάξμεη κηα ζπληφκεπζε ησλ νκηιηψλ, είλαη ηπραίν ην φλνκα ηνπ 

θ. Καξξά πνπ είπα απηή ηε ζπληφκεπζε, δελ ζεκαίλεη φηη έδσζα ζηνπο άιινπο 

κεγάιε ξφηα, απιψο φζν κπνξείηε απφ δσ θαη πέξα φινη νη νκηιεηέο, επεηδή 

έρνπκε θαζπζηεξήζεη, λα είζαζηε ιίγν πην ζπλνπηηθνί.   

  Να πσ έηζη θαη ράξηλ αζηετζκνχ φηη θαληαζηείηε φηη ζηε Βνπιή 

έρνπκε ηξία ή πέληε ιεπηά λα ηνπνζεηεζνχκε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ φιε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, νπφηε αληηιακβάλεζηε θαη‟ αλαινγία πέληε ιεπηά 

είλαη ππεξαξθεηά άκα επηιέμνπκε ην ζσζηφ ηξφπν γηα λα ηνπνζεηεζνχκε ζε 

ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Δ. ΚΑΡΡΑ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, θχξηε Γεληθέ ηνπ ΤΠΔΚΑ, θχξηε Πξντζηάκελε, θπξίεο θαη θχξηνη, 

θαιεκέξα θαη δίλσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ Τπνπξγφ γηα ηε δηνξγάλσζε απηήο ηεο 

Ζκεξίδαο, γηαηί κπνξεί βέβαηα λα θαιεζηήθακε εδψ λα κηιήζνπκε γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, αιιά καο δφζεθε ε επθαηξία λα πνχκε θαη ηνλ πφλν καο.  

  Ο πξνιαιήζαο θ. Πάρηαο πνιχ θαιά αλαθέξζεθε ζηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπκε νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

δηεθπεξαηψζνπκε ηα έξγα απηά ηα νπνία εληάζζνπκε.  

  Ο Γήκνο Νέαο Πξνπνληίδαο έρεη εληάμεη κία ζεηξά έξγσλ ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ζπιινγήο - κεηαθνξάο 

ιπκάησλ Φινγεηψλ, 8 εθαηνκκπξίσλ επξψ, Νέσλ Πιαγίσλ θαη Νέαο ηξίγθαο 
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20 εθαηνκκπξίσλ επξψ, Παξαιίαο Γηνλπζίνπ 6 εθαηνκκπξίσλ επξψ, 

εκάλδξσλ 6 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Γχξσ ζηα 40 εθαηνκκχξηα επξψ έξγα 

εληαγκέλα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ αθνξνχλ απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο.  

  Βεβαίσο έρνπκε ππνβάιεη πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ, 1 

εθαηνκκχξην 800 επξψ θαη απφ θεη θαη πέξα ζηελ πξφηαζε 1.18 έρνπκε 

ππνβάιεη γηα πέληε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

είλαη 5,5 εθαηνκκχξηα επξψ, βέβαηα ε πξφζθιεζε είλαη 7 εθαηνκκχξηα επξψ 

θαη δελ μέξσ ηη κπνξεί λα γίλεη εδψ νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ 

θαη ηα έξγα ηα δηθά καο.  

  Ο Γήκνο ηεο Νέαο Πξνπνληίδαο έρεη εληάμεη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, 

φπσο πξναλέθεξα, ην έξγν θαηαζθεπή δηθηχσλ ζπιινγήο - κεηαθνξάο 

ιπκάησλ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Φινγεηψλ ην νπνίν θαιεζηήθακε εδψ λα 

παξνπζηάζνπκε.  

  Σν έξγν πνπ θαηαζθεπάδεηαη αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο  

αθαζάξησλ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Φινγεηψλ, έλα παξαιηαθφ ρσξηφ ηνπ 

Γήκνπ καο θαη είλαη πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο θαηνίθνπο, γη‟ απηφ εληάρζεθε ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Οη κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ είλαη ε κειέηε εθαξκνγήο δηθηχσλ 

βαξχηεηαο, αθνξά ηα έξγα ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηνπ νηθηζκνχ φπνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο γηα ζπιινγή ζε ρακειή πεξηνρή. 

εκεηψλνπκε φηη ζήκεξα ε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηεξίδεηαη ζε 

δίθηπν ζεπηηθψλ βφζξσλ θαη πνιιέο θνξέο δπζηπρψο απνξξνθεηηθψλ, κε 

φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ ζην πεξηβάιινλ.  

  Καη λα μαλαηνλίζσ φηη πξφθεηηαη γηα έλα παξαιηαθφ ρσξηφ. Ζ 

εμππεξεηνχκελε έθηαζε αλέξρεηαη ζηα 410 ζηξέκκαηα.  

  Ζ δεχηεξε πξνκειέηε έξγσλ αλαξξφθεζεο αθνξά ην λφηην 

ηκήκα ηνπ ρσξηνχ, είλαη έθηαζεο 235 ζηξεκκάησλ, νη θαηά κήθνο θιίζεηο ησλ 

νδψλ είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο, εδψ ν ππφγεηνο πδξνθφξνο νξίδνληαο 

εκθαλίδεηαη ςειά.  

  Γηα ηελ απνθπγή εθζθαθψλ κεγάινπ βάζνπο κέζα ζηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα φπνπ ζα απαηηεζνχλ δαπαλεξέο αληηζηεξίμεηο ζε κεγάιν 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

63 

βάζνο πξνηηκήζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ αθαζάξησλ λα γίλεη κε δίθηπα 

αλαξξφθεζεο.  

  Έξγα απηνκαηηζκνχ. ηα έξγα απηά πεξηιακβάλεηαη ην θεληξηθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ κε φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ησλ δχν αληιηνζηαζίσλ. Δπηπξφζζεηα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα ειέγρνπ κε φιν ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ βαιβίδσλ θελψλ θαη ηνπ θξεαηίνπ αλαξξφθεζεο.  

  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 7 εθαηνκκχξηα 

800 ρηιηάδεο επξψ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη ηα 6,5 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ην 

1 εθαηνκκχξην 200 ρηιηάδεο είλαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο.  

  Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο ηη αθνξνχλ. Σελ θαηαζθεπή ηκήκαηνο 

απνρέηεπζεο - αλαξξφθεζεο ηεο αλαηνιηθήο επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ πνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ ήηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ 

αδφκεηε. ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν ην κεγαιχηεξν κέξνο θαιχπηεηαη 

απφ θαηνηθίεο, γη‟ απηφ θαη επηζπκνχκε βέβαηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, γηαηί αληηιακβάλεζηε φηη ην θφζηνο γηα ην Γήκν καο 

είλαη πάξα πνιχ κεγάιν θαη δεχηεξνλ ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 

ησλ θαηνηθηψλ.     

  Σν έξγν, φπσο πξναλέθεξα, είλαη 7 εθαηνκκχξηα 800 ρηιηάδεο 

επξψ, δεκνπξαηήζεθε 14/12νπ ηνπ 2010 κε ην κεηθηφ ζχζηεκα θαη 

πεξηιάκβαλε αμηνινγνχκελν θαη κε αμηνινγνχκελν ηκήκα. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε είρακε 32% έθπησζε, ζηε δεχηεξε 45%. Έρνπλ εθδνζεί 14 

ινγαξηαζκνί θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε θαηαζθεπήο κέρξη ζήκεξα αλήιζε ζηα 2 

εθαηνκκχξηα επξψ.    

  Σν βαξπηηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηνπ 

νηθηζκνχ κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο θαηνηθηψλ, ην αληιηνζηάζην βαξχηεηαο 

θαη ν δίδπκνο θαηαζιηπηηθφο αγσγφο έρνπλ νινθιεξσζεί. Αλακέλεηαη εληφο 

ησλ πξνζερψλ εκεξψλ ε ειεθηξνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληιηνζηαζίνπ 

απφ ηε ΓΔΖ, ε δνθηκή ηνπ δηθηχνπ θαη ε παξαιαβή ηνπ πξνο ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε.  
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  Δπίζεο έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ αλαξξφθεζεο, ελψ βξηζθφκαζηε ζηε θάζε έλαξμεο 

θαηαζθεπήο εξγαζηψλ ηνπ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε.  

  Σν έξγν πξνβιέπεηαη λα παξαδνζεί εληφο ηνπ 2014. Θα ήζεια 

λα επηζεκάλσ ηειεηψλνληαο φηη νη Γήκνη έρνπλ κπεη ζε κία δηαδηθαζία 

ππνβνιήο πνιιψλ έξγσλ ζε δηάθνξεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, δείρλνπλ φηη φια 

πάλε θαιά γηαηί πξάγκαηη εληάζζνληαη πάξα πνιιά έξγα ησλ Γήκσλ, αιιά ζα 

επαλέιζσ ζ‟ απηφ πνπ είπε ν θ. Μακαινχγθαο ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ.  

  Θα αληηκεησπίζνπκε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Πξνζσπηθφ δελ κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε, έρεη 

ρηιηνεηπσζεί, ρξεηάδνληαη εηδηθνί ζπλεξγάηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη απφ ηελ εκπεηξία καο ζην Γήκν Νέαο Πξνπνληίδαο 

ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο βηνινγηθνί απηή ηε ζηηγκή: Καιιηθξάηεηαο, Γηνλπζίνπ, 

Μνπδαληψλ, Πνληίδαο θαη ίζα-ίζα κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπκε νχησο ψζηε 

απηνί λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.  

  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Καξξά. Ο θ. Σδίηδηνο, Γήκαξρνο 

ηζσλίαο.  

Γ. ΣΕΗΣΕΗΟ: Καιεκέξα ζαο. Γχν ζέκαηα ζέισ λα βάισ. Πξψηνλ ην δήηεκα 

ηεο νξγάλσζεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Βιέπσ φηη γίλεηαη έλα 

θαηλνχξγην κνληέιν, δεκηνπξγνχληαη λένη θνξείο, ειεγθηηθνί κεραληζκνί, θαη 

δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν γίλεηαη απηφ.  

  Γεκηνπξγείηαη λέν ΔΠΠΔΡΑΑ καδί κε ην Τπνδνκψλ, βιέπσ φηη 

ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ην νπνίν εθεί πιένλ 

κεηαβαίλεη ζε έλα θπξίαξρν εξγαιείν γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, δελ 

μέξσ αλ ππάξρνπλ ηα ζηειέρε απηά ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα ηα αιιάμνπκε, γηαηί ζηελ Διιάδα ηα αιιάδνπκε πάξα πνιχ 

γξήγνξα θαη ζηελ Δπξψπε πεγαίλνπλ κε κία ζηαζεξή ιεηηνπξγία φινη θαη 

λνκίδσ φηη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ απηνί νη θνξείο θαη νη δνκέο πνπ έρνπκε 

ηψξα ζην ΔΠΑ, φπσο είλαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ, φπσο είλαη νη Γηαρεηξηζηηθέο 

Αξρέο, φπσο είλαη ε νξγάλσζε ζην ΔΠΑ θαη λα κελ κπνχκε ζε λέα πάιη 

νξγάλσζε, λα πεξάζνπλ θάλα - δπν ρξφληα λα νξγαλσζνχκε, λα 
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ελεκεξσζνχκε, λα βξνχκε ηα ζηειέρε θαη πάιη απ‟ ηελ αξρή. Ννκίδσ κεγάιν 

ιάζνο.        

  Σν δεχηεξν ζέκα είλαη ε ΔΓΔΛ. Γελ πάεη άιιν. Τπάξρεη ν 

ΔΠΔΛ ν νπνίνο γίλεηαη έιεγρνο ζε φια ηα έξγα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη, 

ηερληθά, φπνπ δελ γίλνληαη ζσζηά δνπιεηέο θαη θαηαζθεπέο λα θαηαινγίδνληαη 

νη επζχλεο θαη ζ‟ απηνχο νη νπνίνη πξαγκαηηθά δελ νινθιήξσζαλ απηφ ην 

έξγν, φκσο ε ΔΓΔΛ ε νπνία βγαίλεη κε θιήξσζε, αλάινγα δειαδή κε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο γίλνληαη θαη αληίζηνηρα νη κειέηεο, αλ είζαη ηπρεξφο θαη 

βξεζεί θακηά ΔΓΔΛ ζηελ πνξεία ζνπ λα είζαη ζίγνπξνο φηη ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη θαηαινγηζκφο φινπ ηνπ έξγνπ θαη φινπ ηνπ πνζνχ.  

  Δάλ ζα δνχκε ηψξα λα έρνπκε έξγα 50 εθαηνκκπξίσλ θαη λα 

γίλεη έλαο θαηαινγηζκφο ζε έλα Γήκν 10 - 15 εθαηνκκχξηα θαηαιαβαίλεηε φηη 

δελ ππάξρεη θακηά πεξίπησζε λα κπνξέζεη απηφο ν Γήκνο λα αληαπεμέιζεη 

ζε έλα ρξένο 10 - 15 εθαηνκκπξίσλ, γηαηί φινη εκείο νη κηθξνί Γήκνη, εγψ 

παξάδεηγκα εθηειψ έξγα πάλσ απφ 120 εθαηνκκχξηα.  

  Δίλαη πάξα πνιχ κεγάιν ην ζέκα, ζην Σξίην Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο ην είρακε ιχζεη ζε επίπεδν πξνζηίκνπ θαη λνκίδσ έηζη πξέπεη λα 

θάλνπκε θαη ζε επίπεδν Διιάδνο, γηαηί ζα θηάζνπκε έλα-έλα ζε θάζε θνξέα 

θαη δελ κηιάσ γηα πξνζσπηθά, βιέπσ φινπο ηνπο άιινπο δεκάξρνπο θαη 

Γήκνπο θαη θνξείο νη νπνίνη γίλεηαη έιεγρνο απ‟ ηελ ΔΓΔΛ. Δίλαη πάξα πνιχ 

κεγάιν ην ζέκα.  

  Έρσ κηιήζεη κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, κε ην ΤΠΔΡΑ, κε ηνλ 

Νίθν ηνλ Μακαινχγθν θαη κε ηνλ Παπαδφπνπιν ηνλ Εήζε θαη πξαγκαηηθά 

ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ ίκν.  

  Σν ΤΠΔΡΑ είλαη έλα εξγαιείν πάξα πνιχ θαιφ θαη λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα ζηαζνχκε ζε θεληξηθφ επίπεδν ζε έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, 

πξέπεη ην Τπνπξγείν λα βγεη κπξνζηά, λα πηέζεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, λα 

αθήζεη ην Τπνδνκψλ εθεί πέξα θαη λα κελ ην κπιέμεη κε ηηο κεηαθνξέο, καδί 

λα έρνπκε δχν Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο φπσο ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή γηα δχν 

κεγάια ζέκαηα θαη λα κελ κπαίλνπκε ζε άιιε ζπδήηεζε. Ζ πνιιή ζπδήηεζε 

βιάπηεη. Σν δήηεκα ηνπ ΔΓΔΛ πξέπεη λα ην δείηε απνθιεηζηηθά ζε δήηεκα 

πξνζηίκνπ.  
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  Δκείο ζαλ Γήκνο ηζσλίαο είκαζηε ν κηθξφηεξνο Γήκνο ηεο 

Υαιθηδηθήο, ζεσξνχκε φηη έρνπκε πάεη θαιά ζε πξνηάζεηο θαη εληάμεηο ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, έρνπκε έμη έξγα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί, δχν έρνπλ νινθιεξσζεί, 

είλαη ν βηνινγηθφο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ίζσο ν θαιχηεξνο βηνινγηθφο ηεο 

Δπξψπεο ζα έιεγα εγψ, έρνπκε θαη άιια ηέζζεξα έξγα ηα νπνία είλαη ζε 

εμέιημε, ν βηνινγηθφο ηεο πθηάο, ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ηεο απνρέηεπζεο 

ηεο Άξηεο, έλα κεγάιν θνκκάηη απνρέηεπζεο ηνπ Μαξκαξά ζηνλ νηθηζκφ ηνπ 

Παξαδείζνπ, έλα άιιν έξγν είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ρσκαηεξψλ, πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ θαη κεγάιν, είλαη έξγα πεξίπνπ πνπ αγγίδνπλ ηα 25 

εθαηνκκχξηα επξψ απφ ην ΤΠΔΡΑ θαη είκαζηε πάξα πνιχ επραξηζηεκέλνη.  

  Να ζπγραξνχκε γηα ηελ δνπιεηά ηελ νπνίαλ θάλαηε. Κχξηε 

Μακαινχγθα εάλ θαη έγηλαλ νη πεξηθνπέο εγψ ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα 

ην ζπλερή έηζη ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεηα ηελ νπνίαλ έρεη ην ΤΠΔΡΑ, εκείο 

ζα αγσληδφκαζηε θαη ζα είκαζηε εθεί πάληα λα ππνζηεξίδνπκε απηέο ηηο 

δξάζεηο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν ηζσλίαο. Να έξζεη ζην 

βήκα ν θ. Αγγειίδεο, Γήκαξρνο εξξψλ.  

Π. ΑΓΓΔΛΗΓΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, 

θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο, θχξηε επηθεθαιή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζην ΤΠΔΡΑ, θ. Μακαινχγθα, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα 

πξνζπαζήζσ λα κελ μεπεξάζσ ην δεθάιεπην πνπ κνπ αληηζηνηρεί, ζα ην 

κνηξάζσ ζε ηξία ηξίιεπηα.  

  ην πξψην ηξίιεπην ελ ηάρε ζα αλαθεξζψ ζε έλα έξγν πνπ 

γίλεηαη ζην 20ν Γεκνηηθφ ρνιείν, έξγν ζηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζην δεχηεξν ηξίιεπην ζε 

έλα εκβιεκαηηθφ έξγν γηα ην Γήκν εξξψλ, ζηηο βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο 

αλνηρηψλ ρψξσλ θαη ζην ηξίην ηξίιεπην ελ ηάρε ζηα έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζην Γήκν εξξψλ θαη ζηε ΓΔΤΑ 

εξξψλ.  

  20ν Γεκνηηθφ ρνιείν. Σψξα μεθηλάεη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηνλ ηίηιν «Δπηδεηθηηθφ έξγν εθαξκνγψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο», ε ζπλνιηθή δαπάλε είλαη 219 ρηιηάδεο επξψ, 
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ζπκβαζηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 θαη πξφθεηηαη λα ηειεηψζεη ηνλ 

Μάην ηνπ 2014.  

  Πνηνο είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ. Ζ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ηνπ θηεξίνπ κε ηελ πινπνίεζε επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη ελζσκάησζεο ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

  Οη εξγαζίεο θαη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

1νλ) επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, δειαδή 

αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε κνλνχο παινπίλαθεο 

κε λέα θνπθψκαηα δηπινχ παινπίλαθα κε ειάρηζην δηάθελν 16 ρηιηνζηψλ, 2νλ) 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπγθξνηήκαηνο ιέβεηα θαπζηήξα πεηξειαίνπ 

κε δχν λέα ζπγθξνηήκαηα ιέβεηα θαπζηήξα κε πέιιεη, 3νλ) εγθαηάζηαζε 

αλεκηζηήξσλ νξνθήο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, 

4νλ) παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ θσηηζκφ ηνπ απιείνπ ρψξνπ, 

αληηθαηάζηαζε πξνβνιέσλ πδξαξγχξνπ κε πξνβνιείο led, 5νλ) εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχνο 2,1 Κηινβάη, 6νλ) δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο, 7νλ) εμ πνζη ελεξγεηαθή 

επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη ε κεηαηξνπή 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο ηνπ θηεξίνπ απφ Δ ζε Γ θαηά ΚΔΝΑΚ. Καη εδψ 

βιέπνπκε θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ ην θηήξην, απφ ην 20ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

θαη απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη.      

  Έλα εκβιεκαηηθφ έξγν γηα ην Γήκν εξξψλ είλαη νη βηνθιηκαηηθέο 

αλαβαζκίζεηο αλνηθηψλ δεκφζησλ ρψξσλ, ε ζπλνιηθή δαπάλε είλαη 3 

εθαηνκκχξηα 800 ρηιηάδεο επξψ, ν ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ε 

βειηίσζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο κε 

βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

  Με ην έξγν απηφ νη παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ είλαη: θπηεχζεηο 

δέληξσλ, θπηεχζεηο θπηψλ, ινπινπδηψλ, ζα κπνπλ ζηληξηβάληα, ππαίζξηνη 

αλεκηζηήξεο, ζα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ ησλ δξφκσλ κε ςπρξά πιηθά 

αζθάιηνπ γηα λα κελ εθπέκπνπλ ζεξκφηεηα, ζα αιιάμνπλε νη ιακπηήξεο, ζα 

κπνπλ ιακπηήξεο led, ζα γίλνπλε ρψξνη γηα ηνπο πεδνχο, δηαπιαηχλζεηο 

πεδνδξνκίσλ, πνδειαηφδξνκνη, πεδνδξνκήζεηο, κε απνηέιεζκα… 

  Δδψ είλαη κία πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, ην πξάζηλν πνπ 

βιέπεηε είλαη ε πεξηνρή πνπ ζα γίλνπλ νη βηνθιηκαηηθέο αζηηθέο αλαπιάζεηο 
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θαη θνληά ζ‟ απηή ηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ πξέπεη λα πνχκε φηη έρνπλε 

πξνεγεζεί άιιεο πεδνδξνκήζεηο ζην παξειζφλ αιιά θαη ηψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηθήο καο ζεηείαο, επίζεο είρακε γθξεκίζεη έλα θηήξην ζην θέληξν 

ηεο πφιεο θαη ην αληηθαηαζηήζακε κε κία σξαία πιαηεία, νπφηε κε ηηο 

βηνθιηκαηηθέο αζηηθέο αλαπιάζεηο ην θέληξν ηεο πφιεο ζα νκνξθχλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη ζα πάξεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή.  

  Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ζίγνπξα ζα αλαδεηρζεί εθεί ε ηνπηθή αγνξά ηεο πεξηνρήο απηήο, ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αζθαιψο ε πεξηνρή απηή ζα γίλεη ειθπζηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα πάξνπλ αμία θαη ηα αθίλεηα αιιά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα πνπ 

ζα έρεη ν ρψξνο ζα ηνλσζεί θαη ζε εθείλν ην ζεκείν ε ηνπηθή αγνξά.  

  Παίξλεηε εδψ κία γεχζε απφ ην απνηέιεζκα ησλ βηνθιηκαηηθψλ 

αλαβαζκίζεσλ δεκφζησλ αλνηθηψλ ρψξσλ. Αθφκα κία θσηνγξαθία.  

  Λνηπφλ ηψξα ζηα επφκελα ηξία ιεπηά ζα πξνζπαζήζσ 

γξήγνξα λα ζαο πσ ηα έξγα ηνπ Γήκνπ εξξψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ. Δίλαη έλα έξγν 230 ρηιηάδσλ επξψ πνπ απνθαηαζηήζακε ηξεηο 

αλελεξγνχο ΥΑΓΑ, ηνπο νπνίνπο πήξακε απφ ηνπο πξψελ Γήκνπο, είλαη ν 

ΥΑΓΑ Κσλζηαληηλάηνπ, βιέπεηε πψο ήηαλ πξηλ θαη ηψξα, ΥΑΓΑ Άλσ 

Βξνληνχ θαη ΥΑΓΑ Πξνβαηά.    

  Δπίζεο θαη ην 5ν Γεκνηηθφ ρνιείν ην εληάμακε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ 

κε ηνλ ηίηιν «Βειηίσζε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο», κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αβαζνχο 

γεσζεξκίαο.  

  Ζ ζπλνιηθή δαπάλε 600 ρηιηάδεο επξψ, έλα άιιν έξγν, απηφ 

είλαη ην 20ν Γεκνηηθφ ρνιείν ζην νπνίν αλαθέξζεθα, εδψ έλα άιιν έξγν ην 

νπνίν εληάρζεθε κε ζπλνιηθή δαπάλε 1 εθαηνκκχξην 762 ρηιηάδεο επξψ, είλαη 

ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηήκαηα ςχμεο, κε ρξήζε θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν εξξψλ.             

  Δπίζεο ηψξα, πξφζθαηα, εληάρζεθε ην Λχθεην ηνπ Πξνβαηά κε 

ην έξγν «Παξεκβάζεηο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ζην πθηζηάκελν θηεξηαθφ 

δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ εξξψλ, Τινπνίεζε δξάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 

ηνπ Λπθείνπ Πξνβαηά», ζπλνιηθή δαπάλε 279 ρηιηάδεο επξψ. Δληαγκέλα έξγα 
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ηνπ Γήκνπ εξξψλ κε ελδηάκεζν θνξέα δηαρείξηζεο ην ΚΑΠΔ είλαη νη 

βηνθιηκαηηθέο αζηηθέο αλαπιάζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο.  

  Δπίζεο ε πξφηππε πξάζηλε αγξνθηελνηξνθηθή θνηλφηεηα 

Διαηψλα Γήκνπ εξξψλ 5 εθαηνκκχξηα 270 ρηιηάδεο επξψ, απηφ είλαη έξγν ζε 

πξνεληαμηαθή θάζε. 

  Θα ζαο πσ θάπνηα έξγα ηα νπνία είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο. 

Έρνπκε θαηαζέζεη πξνηάζεηο θαη κειέηεο, φπσο είλαη ε απνπεξάησζε - 

ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζηνλ 

Άγην Ησάλλε ηνπ Γήκνπ εξξψλ, 1 εθαηνκκχξην 800 ρηιηάδεο, ε 

απνπεξάησζε ηνπ θιεηζηνχ θνιπκβεηεξίνπ ζην αζιεηηθφ πάξθν Οκφλνηα, 7 

εθαηνκκχξηα 200 ρηιηάδεο επξψ, πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο 70 

ρηιηάδεο επξψ, δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ηνπ 9νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 362 ρηιηάδεο επξψ, ην ίδην πξάγκα ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν Οξεηλήο κε ζπλνιηθή δαπάλε 260 ρηιηάδεο επξψ.  

  πλνιηθά ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ην 

Γήκν εξξψλ είλαη 6 εθαηνκκχξηα 896 ρηιηάδεο επξψ, ππφ έληαμε είλαη 5 

εθαηνκκχξηα 271 ρηιηάδεο θαη έξγα ππφ αμηνιφγεζε είλαη 9 εθαηνκκχξηα 700 

ρηιηάδεο επξψ.  

  Δδψ έρνπκε έξγα ηνπ ΚΑΠΔ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δμνηθνλνκψ, είλαη 979 ρηιηάδεο επξψ, έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηνπ ΚΑΠΔ 

θαη είλαη ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην, είλαη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ην 

θνιπκβεηήξην θαη ην Γεκαξρείν εξξψλ.  

  Δπίζεο πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζην πιαίζην ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εκείο κε δηθά καο ρξήκαηα 

εγθαηαζηήζακε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζε 32 ζρνιηθά θηήξηα ηνπ Γήκνπ 

εξξψλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 600 ρηιηάδσλ επξψ.  

  Δδψ έρνπκε έξγα ηεο ΓΔΤΑ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, είλαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ 

χδξεπζεο Γήκνπ εξξψλ, ζπλνιηθή δαπάλε 1 εθαηνκκχξην 100 ρηιηάδεο επξψ 

θαη ε θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θνπηάξεσο - Μεηξνπζίνπ πνπ 

εθηειείηαη ηψξα, ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 10 εθαηνκκχξηα 870 ρηιηάδεο 

επξψ.  
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  Έξγα ηα νπνία είλαη ππφ έληαμε ζηε ΓΔΤΑ εξξψλ. Λνηπφλ ε 

θαηαζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο πφιεο εξξψλ θαη ε θαηαζθεπή ζηαζκψλ 

ηειειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Μεηξνπζίνπ, ζπλνιηθή 

δαπάλε 559 ρηιηάδεο επξψ, ε αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ πξψελ 

νξθαλνηξνθείνπ ζειέσλ γηα ρξήζε γξαθείσλ απφ ηε ΓΔΤΑ εξξψλ.  

  Κχξηε Τπνπξγέ φπσο ζαο είπα ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ ην 

εγθαηληάδνπκε απηφ ην θηήξην, είλαη έλα θφζκεκα γηα ηελ πφιε ησλ εξξψλ, 

γηα ην Γήκν εξξψλ, ζα πεξηκέλνπκε λα ‟ξζείηε, ζα ζαο παξαθαιέζνπκε θαη 

ζαο θ. Γεληθέ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε είλαη 1 εθαηνκκχξην 124 ρηιηάδεο επξψ.  

  Έξγα ππφ έληαμε ηεο ΓΔΤΑ. Καηαζθεπή κνλάδαο ειηαθήο 

μήξαλζεο ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γήκνπ εξξψλ, ζπλνιηθή 

δαπάλε 3 εθαηνκκχξηα 800 ρηιηάδεο επξψ, θαηαζθεπή αγσγνχ αθαζάξησλ 

ζην δξφκν εξξψλ - Υξπζνπεγήο, θαηαζθεπή ζηαζκψλ ηειειέγρνπ - 

ηειερεηξηζκνχ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ 5 

εθαηνκκχξηα 500 ρηιηάδεο επξψ, θαηαζθεπή λέσλ δεμακελψλ θαη αγσγψλ 

κεηαθνξάο λεξνχ ζην Γήκν εξξψλ 1 εθαηνκκχξην 800 ρηιηάδεο επξψ, δίθηπν 

αθαζάξησλ θαη ηνπηθφ ζχζηεκα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηνλ Ξεξφηνπν θαη 

παληνξξντθφ δίθηπν ζε έλαλ νηθηζκφ ηνπ Γήκνπ ζηνλ Άγην Αζαλάζην, ζπλνιηθή 

δαπάλε 1.600.  

  Καηαζθεπή βαξπηηθψλ αγσγψλ ζην Μεηξνχζη θαη θνχηαξη 

5.600.000, αλαβάζκηζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο πφιεο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ κε απεξηφξηζηε 

άξδεπζε, ζπλνιηθή δαπάλε 2 εθαηνκκχξηα 600 ρηιηάδεο επξψ, δίθηπν 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζηελ πεξηνρή ηγήο θαη θαηαζθεπή ζηαζκψλ 

ηειειέγρνπ - ηειερεηξηζκνχ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ 

Γήκνπ εξξψλ 5 εθαηνκκχξηα επξψ, επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο πνζίκνπ χδαηνο 90 ρηιηάδεο επξψ. 

  Απηά ήηαλ ηα έξγα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ ζην Γήκν εξξψλ θαη ζηε ΓΔΤΑ εξξψλ θαη ηα έξγα πνπ 

πξφθεηηαη επίζεο λα ρξεκαηνδνηεζνχλ.  

  Δγψ ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Καιαθάηε 

αιιά θαη ηνλ θ. Μακαινχγθα θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο ηνλ θ. Αιεμηάδε γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε θαη 
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επίζεο ηνπο επραξηζηψ δηφηη φπνηε ζειήζσ λα ηνπο πάξσ ηειέθσλν θαη λα 

ηνπο ξσηήζσ θάηη ακέζσο κε πξνζπκία βγαίλνπλ ζην ηειέθσλν θαη απαληνχλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη πάξα πνιχ θαιά. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Αγγειίδε. Ο θ. Καιατηδήο, 

Γήκαξρνο Βηζαιηίαο.  

Γ. ΚΑΛΑΪΣΕΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ ηεο Απνθεληξσκέλεο, θχξηε 

Γεληθέ ηνπ ΤΠΔΚΑ, θ. Μακαινχγθα, εγψ ζα μεθηλήζσ κε παξάπνλν θαη ην 

παξάπνλφ κνπ είλαη ην εμήο: ελψ εληάρζεθε ην έξγν ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο 

κε ηνλ βηνινγηθφ καο θαζαξηζκφ ηεο Νηγξίηαο θαη Νηεξπλήο θαη ε κειέηε, 

ρξεκαηνδνηήζεθε ζε πξψηε θάζε κφλν ε κειέηε, κε απνηέιεζκα ην έξγν, ην 

θπξίσο έξγν λα είλαη έσιν θαη κεηέσξν.   

  Φπζηθά ήδε έρνπκε ηειεηψζεη εκείο ηε κειέηε, βξηζθφκαζηε ζηελ 

έγθξηζε ηεο κειέηεο πεξηβαληνινγηθψλ επηπηψζεσλ θαη κε ζπδήηεζε πνπ 

είρακε λσξίηεξα κε ηνλ θ. Αιεμηάδε είπε φηη ζα μαλαεληαρζεί θαη ζα γίλεη 

ηδηαίηεξα ζην Δ.  

  Δθείλν ην νπνίν ζα ήζεια πξηλ πσ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο Μαπξνζάιαζζαο είλαη ην εμήο: φηη ζα πξέπεη ζην Δ λα ιεθζεί 

κέξηκλα γηα ηελ χδξεπζε ησλ ελνηήησλ καο θαη ιέγνληαο γηα ηελ χδξεπζε φρη 

γηα ηα εζσηεξηθά δίθηπα, αιιά γηαηί θάπνηα ζηηγκή έρνπλ εληαρζεί έξγα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε κειέηε ηεο Γθνπιακαξάθαο ζε κία πεξηνρή ηεο Νηγξίηαο 

φπνπ κπνξεί λα καδεχεη εθαηνκκχξηα θπβηθά λεξνχ θαη ρξεκαηνδνηήζεθε, 

παξακέλεη ζηα ζπξηάξηα, ζα πξέπεη λα δνζεί κέξηκλα νχησο ψζηε λα 

εθκεηαιιεπηνχκε φιν απηφ ην λεξφ, γηαηί κπνξεί νιφθιεξεο νη ελφηεηεο λα 

πδξεχνληαη θαη εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα απ‟ ηελ αθαηάζρεηε ιεηηνπξγία ησλ 

γεσηξήζεσλ, αιιά θαη απ‟ ηελ άιιε πιεπξά φηη ζα κπνξνχκε λα πίλνπκε θαη 

πνηνηηθφηεξν θαη λα αλαβαζκίδεηαη θαη ε δσή ησλ θαηνίθσλ καο.  

  Δπίζεο ην ίδην πξάγκα ήδε ζρεδηάδεηαη απ‟ ηελ Γεκνηηθή Αξρή 

ηεο νπνίαο εγνχκαη θαη ην ζέκα γηα λα κπνξεί λα ιπζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ε 

χδξεπζε δχν ελνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σξαγίινπ θαη ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Αρηλνχ κε έλα παξαπιήζην έξγν ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ πεγψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Γάθλε.  

  Γηα ην ζρνιείν ηεο Μαπξνζάιαζζαο είρακε μεθηλήζεη θαη είρε 

εληαρζεί ην έξγν απηφ ζηελ πξφζθιεζε γηα βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
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ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Μαπξνζάιαζζαο κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αβαζνχο γεσζεξκίαο. 

  Γεκνπξαηήζεθε, ζπκβαζηνπνηήζεθε, ήδε μεθίλεζε λα 

πινπνηείηαη ην έξγν κε ηελ αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη παξάιιεια νη 

δξάζεηο ελέξγεηαο είλαη ε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ησλ ηνίρσλ, ε πξνζζήθε 

γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηεο ζηέγεο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ, φπσο 

ζαο είπα πνπ μεθίλεζα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ κε λέα 

πςειήο απφδνζεο θαη ηε ζχδεπμε θπζηθνχ θαη ηερληθνχ θσηηζκνχ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζιηπηήξσλ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη παξνπζίαο αηφκνπ, φπσο 

επίζεο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ιέβεηα θαη θαπζηήξα κε εγθαηάζηαζε 

γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη νξηδφληηνπ ελαιιάθηε.               

  ιν απηφ πηζηεχσ κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα ζα έρεη 

ηειεηψζεη, κελ θνπξάδσ κε ιεπηνκέξεηεο. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ηε 

δξάζε απηή ζα κεησζεί θαηά 48% πεξίπνπ θαη ην θηήξην αλαβαζκίδεηαη θαηά 

δχν ελεξγεηαθέο θιάζεηο, δειαδή ζα θαηαηαρζεί ζηελ θαηάζηαζε β. 

  Δπίζεο ν Γήκνο καο ζπκκεηέρνληαο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο έρεη ήδε ππνβάιεη θάπνηεο πξνηάζεηο θαη 

αλακέλνπκε ηελ έληαμε ζην Δμνηθνλνκψ 2, ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ καο. 

  ηελ πξφζθιεζε 1.16 πεξηβαιινληνινγηθή θαη ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ηνπ θηεξίνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην Ληκηηξίηζη θαη ζηελ 

πξφζθιεζε 1.18 ην πξφηππν έξγν δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ην 

γπκλάζην θαη ιχθεην Νηγξίηαο.  

  Δπραξηζηψ πνιχ.   

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ζ θα Υαξίθιεηα Οπζνπιηδφγινπ - 

Γεσξγηάδε, Γήκαξρνο Βέξνηαο.  

Υ. ΟΤΟΤΛΣΕΟΓΛΟΤ - ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θχξηε Τπνπξγέ, 

θχξηε Γεληθέ, έρσ εηνηκάζεη έλα power point ην νπνίν ζα θάλσ ζε φιν ην 

αθξναηήξην ηε ράξε λα κελ ην ρξεζηκνπνηήζσ, ζεσξψ φηη είκαζηε εδψ θαη 

αθνχζηεθαλ ήδε πνιιά θαη ζεκαληηθά πξάγκαηα θαη απφ ην πάλει θαη απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζεσξψ φηη είλαη πην ζεκαληηθφ γηαηί φ,ηη έρνπκε γηα ηα 
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έξγα πνπ θιεζήθακε λα παξνπζηάζνπκε ην έρνπκε πεξάζεη θαη ζηνλ 

ππνινγηζηή, νπφηε ππάξρεη σο πιηθφ θαηαγξακκέλν.  

  Γηα λα είκαζηε πνιχ πξαθηηθνί ινηπφλ λα πσ φηη απηφ πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη λα εληνπίζνπκε ζήκεξα κηαο θαη είκαζηε καδεκέλνη ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα.  

  Έλα πνιχ βαζηθφ πξφβιεκα ην αλέθεξε ν Υξήζηνο ν Πάρηαο 

πξνεγνπκέλσο θαη έδσζε θαη έκθαζε θαη λα κελ ην επαλαιάβσ, είλαη ε 

αξραηνινγία, γηαηί ζηηο πεξηνρέο ηηο δηθέο καο ππάξρεη ε κεγάιε ραξά λα 

έρνπλ έλαλ ηεξάζηην κλεκεηαθφ πινχην, απηφ φκσο δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, απφ ράξηζκα δειαδή δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ.  

  Δπίζεο λα πσ φηη παίξλνληαο παξάδεηγκα απφ ηε Βέξνηα ε 

νπνία έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθά δεηήκαηα απφ ηα δεηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο 

αο πνχκε. Έρεη έλα κεγάιν αζηηθφ θέληξν αιιά βέβαηα ελψζεθε κε ηνλ 

Καιιηθξάηε θαη κε επηπιένλ άιινπο ηέζζεξηο Γήκνπο νη νπνίνη ήηαλ κηθξνί 

Γήκνη.  

  Δθ ησλ ηεζζάξσλ Γήκσλ νη ηξεηο δελ έρνπλ χδξεπζε - 

απνρέηεπζε. Καηαιαβαίλεηε ινηπφλ θαη ζέισ λα ζεκεηψζεηε φηη πξέπεη λα 

δνχκε νπσζδήπνηε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη θαη‟ εκέ πνπ είλαη θαλ θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ θιπ. θιπ. θαη φισλ ησλ 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη φ,ηη άιιν, πξνηεξαηφηεηα 

ζήκεξα έρεη φιε ε Διιάδα λα έρεη χδξεπζε - απνρέηεπζε. 

  Δίλαη βαζηθφ, είλαη ζέκα πγείαο, είλαη ζέκα πδξνθφξνπ νξίδνληα, 

δειαδή λα ηα θάλνπκε φια, λαη, αιιά βαζηθά λα βάινπκε ηα ζεκέιηα, δελ 

έρνπκε βάιεη, δελ έρνπκε νινθιεξψζεη αθφκε ηα ζεκέιηα ζηε ρψξα καο, ζε 

έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

  Λνηπφλ ζεσξψ φηη πξέπεη λα ιπζεί θαη απηφ ην δήηεκα 

νπσζδήπνηε. Δκείο έρνπκε θαηαζέζεη θαη κάιηζηα επηηξέςηε κνπ φρη απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ, δειαδή νη Γήκνη κπνξεί λα κελ έρνπλ θαιέο ηερληθέο 

ππεξεζίεο, κπνξεί λα κελ πξνιάβνπλ, κπνξεί λα κελ σξηκάζνπλ έγθαηξα ηηο 

κειέηεο, κπνξεί, κπνξεί, ρίιηα δπν. Απφ πάλσ πξέπεη λα επηβιεζεί ν ηξφπνο, 

λα κελ καθξεγνξψ, ψζηε λα έρεη φιε ε Διιάδα χδξεπζε - απνρέηεπζε. 
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  Βιέπνληαο ηα επηκέξνπο δεηήκαηα λα κελ ζαο πσ φηη παίδνπλε 

θαη κηθξνθνκκαηηθά θαη κηθξνπνιηηηθά θαη κηθξνηάδε ζέκαηα. Δίλαη θξίκα φκσο. 

Πξέπεη λα θάλνπκε δχν βήκαηα κπξνζηά απφ απηφ.  

  ηε Βέξνηα ηψξα έρνπλε θαηαηεζεί νη πξνηάζεηο, εδψ θιήζεθα 

γηα λα παξνπζηάζσ δχν απφ ηα έξγα πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. Σν 

έλα είλαη ε θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Μαθξνρσξίνπ, φηαλ 

ιέκε νηθηζκφο Μαθξνρσξίνπ είλαη έλαο πξψελ Γήκνο 9.000 θαηνίθσλ θαη έλαο 

νηθηζκφο πάλσ απφ 5.000 ρηιηάδσλ θαηνίθσλ.  

  Ζ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ δελ είρε, κε βφζξνπο 

εμππεξεηείηαη αθφκε, ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηαθφξησζε θαη 

κεηαθνξά απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη βέβαηα έρνπκε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο κε παξεκβάζεηο, αθνχζακε θαη ην Γήκαξρν ησλ εξξψλ 

πξνεγνπκέλσο, παξεκθεξή δεηήκαηα ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηήξηα, ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πηινηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο, 

δξάζεηο δηάδνζεο - δηθηχσζεο δεκνζηφηεηαο θιπ.  

  Λνηπφλ ζεσξψ φηη έλα είλαη ην πξφβιεκα ηεο Αξραηνινγίαο, έλα 

δεχηεξν είλαη λα ηειεηψλνπκε κε ηα δίθηπα. Έλα ηξίην δήηεκα είλαη νη 

θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο ελδνζπλελλνήζεηο ηηο δηππνπξγηθέο αο πνχκε θαη ζα 

θέξσ έλα παξάδεηγκα κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κεγάινπ ΥΑΓΑ ηνπ Ννκνχ 

Ζκαζίαο, πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη ζηε Βέξνηα, ήηαλε ζηνλ Γήκν Βεξγίλαο, 

φπνπ ελαπφζεηαλ ζθνππίδηα νθηψ Γήκνη θαη κε ππφδεημε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζπλεξγαζηήθακε κε ηελ Δγλαηία, ππήξρε κεηά κία 

δπζπλελλφεζε, δελ μέξσ θαη δελ κε απαζρνιεί εκέλα ην δήηεκα, κε 

απαζρνιεί φηη ππήξρε κεγάιε θαζπζηέξεζε, πξνρσξάεη ηψξα ην ζέκα 

ζρεηηθά θαιά αιιά ε απνθαηάζηαζε έπξεπε ήδε λα γίλεη.    

  Λνηπφλ απηά ηα πνιχ νιίγα απφ κέλα, ηίπνηε άιιν. Απιψο φιεο 

απηέο νη θαζπζηεξήζεηο θαη φια απηά ηα πεηάσ, φιεο απηέο νη θαζπζηεξήζεηο 

έρνπλ λα θάλνπλ ζίγνπξα θαη κε ην θφζηνο ην νηθνλνκηθφ πνπ πιεξψλεη ν 

πνιίηεο θαη ζήκεξα γηα φλνκα ηνπ Θενχ, αιιά θαη κε ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ 

θαη φρη κφλν. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Διπίδνπκε λα θιείζεη ν ΥΑΓΑ, έζησ 

κεηά απφ ηφζεο θαζπζηεξήζεηο. Ο θ. Καξακπαηδφο, ν Γήκαξρνο Νάνπζαο.  
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Αλ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε 

Πξντζηάκελε, ελάκηζη ιεπηφ ζέισ, ηίπνηα. Απηά πνπ είρα λα παξνπζηάζσ θαη 

εγψ είλαη ζε έληππε κνξθή αιιά θαη ην power point είλαη θαηαρσξεκέλν ζηηο 

Σερληθέο Τπεξεζίεο, ηίηινπο κφλνλ ζα αλαθέξσ.  

  Απηφ ην πξφηππν έξγν γηα ην 2ν Γπκλάζην ηεο Νάνπζαο είλαη 

109 ρηιηάδεο γηα ηα θσηνβνιηατθά θαη ηα πέιεη, πνιχ ζεκαληηθφ, 

νινθιεξψλεηαη απηφ θαη ν ζηφρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηα 

ελεξγεηαθά θαη ζην πεξηβάιινλ.  

  ηνλ άμνλα 2 φπνπ έρνπκε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ, έλα ηεξάζηην έξγν, 16,5 εθαηνκκχξηα, ην νπνίν πινπνηείηαη θαη ζηνλ 

άμνλα 4, δχν έξγα, ε πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηα απνξξίκκαηα 

θιπ., είλαη πεξίπνπ ζηα 4 εθαηνκκχξηα, γηα ηξάθηνξεο θηι. θηι.  

  Γελ ζέισ λα αλαθέξσ ιεπηνκέξεηεο, λα κελ θνπξάδσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ήδε νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη αλαθέξζεθαλ ζηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα δνχκε απφ δσ θαη πέξα. Θα ήζεια λα 

αλαθέξσ, δελ μέξσ αλ είλαη ν Μηράιεο ν Γεξάλεο ν Πξφεδξφο καο, φηη 

νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα εμεπξεζεί ιχζε αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο, είκαζηε απφ ηνπο ιίγνπο Ννκνχο πνπ 

δπζηπρψο δελ θαηαθέξακε λα θάλνπκε ηνλ ΥΤΣΤ, είρακε ζρεδηάζεη πνιιά 

πξάγκαηα αθφκε εδψ θαη δέθα ρξφληα, ε Υαξνχια ηα ζπκάηαη, ζηα πιαίζηα 

ηνπ θαηλνχξγηνπ ηνπ ΦΟΓΑ, ζε επίπεδν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

  ηφρνο ζην Δ, ζην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο, ηελ επφκελε 

πεξίνδν, ε νινθιήξσζε ησλ απνρεηεπηηθψλ θαη ζηελ πφιε ηεο Νάνπζαο αιιά 

θαη ζε νξηζκέλα έμη - εθηά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη επίζεο ε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο ηεο ηάθξνπ 66 πνπ έρνπκε, μεθηλάεη θαη απφ ην 

Ννκφ Πέιιαο θαη δηαζρίδεη ζρεδφλ κέρξη ηνλ Θεξκατθφ.  

  Απηφ πνπ ζέισ λα πσ φκσο, θ. Τπνπξγέ θαη θχξηνη Γξακκαηείο, 

ζα πξέπεη λα δνχκε ζηελ επφκελε πεξίνδν, πξέπεη λα πεξάζνπλ νη 

ζπλέξγεηεο. Καιέο νη θαηεπζχλζεηο, ην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη πξαγκαηηθά έλα πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν. 

  Πξάζηλν Σακείν, πξάζηλνη Γήκνη, είκαζηε αξθεηνί απφ καο πνπ 

είκαζηε εληαγκέλνη θαη ζ‟ απηφ ην δίθηπν, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ ζπλέξγεηεο 
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θαη ζπλεξγαζίεο ζ‟ απηά ηα επίπεδα, δελ κπνξεί ν θάζε θνξέαο, ην θάζε 

πξφγξακκα λα είλαη ηειείσο μεθνκκέλν θαη δηαθνξεηηθφ απφ ην άιιν.  

  Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδσ ζήκεξα, ην 

αλέθεξα ζηνλ θ. Μακαινχγθα θαη ειπίδσ λα βξεζεί ιχζε γηαηί θηλδπλεχνπλ ηα 

έξγα ζηελ Νάνπζα, ηα 16,5 - 17 εθαηνκκχξηα πνπ πινπνηνχληαη ηψξα, 

γίλνληαη εδψ θαη ηέζζεξηο - πέληε κήλεο, είλαη ε επηιεμηκφηεηα ηνπ ΦΠΑ. Σν 

έρεη αλαιάβεη ην ίδην ην θξάηνο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, απφ ζαο πέξαζε 

θ. Μακαινχγθα, αιιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα εθεί γηα λα 

πιεξσζνχλ. ε έλα κήλα ν εξγνιάβνο ιέεη ζεθψλσ ηα ρέξηα, δελ έρεη λα 

πιεξψζεη ν άλζξσπνο. Παξαθαιψ ινηπφλ λα ην δνχκε κε πξνζνρή απηφ ην 

ζέκα γηαηί ζα είλαη πξφβιεκα.  

  Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα επίζεο θαη λνκίδσ δελ 

αθνχζηεθε ή αθνχζηεθε αιιά φρη ηφζν έληνλν θαη εκθαηηθά είλαη φηη 

εκπηζηεπηείηε ηνπο Γήκνπο. Έρεηε ξίμεη έλα ζσξφ ζαλ πνιηηεία, ζαλ 

θπβέξλεζε, έλα ζσξφ αξκνδηφηεηεο, ρσξίο ζηειέρε. Δκείο μέξνπκε πψο ηελ 

βγάδνπκε.  

  Δίρακε θάπνηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο κηζνχο καο ηνπο αθαηξέζαηε. 

ια απηά είλαη φκσο ζε βάξνο ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ ζέιεηε, ζέιεη ε 

θνηλσλία θαη ζέιεηε θαη εζείο απνξξνθεηηθφηεηα θαη ε ηξφτθα ζέιεη 

απνξξνθεηηθφηεηα. κσο ρσξίο πφξνπο, ρσξίο αξκνδηφηεηεο, ρσξίο ζηειέρε,  

πξνζιήςεηο ην 2017 πψο ζα αληαπνθξηζνχκε θαη κείο; Καη απ‟ φ,ηη θαίλεηαη 

πξαγκαηηθά νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο αιιά λνκίδσ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη 

Γήκνη είλαη απηνί πνπ πξαγκαηηθά απνδεηθλχνπλ, ην απνδείμαλε νη 

ζπλάδειθνη δήκαξρνη, φηη θάλνπκε έλα ζσξφ έξγα θαη έρνπκε ηεξάζηηεο 

απνξξνθεηηθφηεηεο.  

  Δκπηζηεπηείηε θαη εληζρχζηε ηνπο Γήκνπο. Δίλαη ν ηειεπηαίνο 

ππιψλαο ν νπνίνο κπνξεί λα θέξεη απηή ηελ αλάπηπμε, ηελ ηειεπηαία ιέμε. 

Αεηθφξνο αλάπηπμε. Πψο ζα ‟ξζεη ε αλάπηπμε φκσο;         

  Καη θιείλσ κε ηελ απινπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηψλ, ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηφ ην δέληξν φπσο ην βιέπσ, θ. Τπνπξγέ, 

είλαη πίζσ ζαο, εκέλα κε πξνβιεκαηίδεη. Απηφο ν δαίδαινο εδψ πέξα ηζρχεη 

ζηελ πξάμε. Έρνπκε ζπλζιηβεί ζηελ γξαθεηνθξαηία. Φηάζακε ζην εληειψο 

άιιν άθξν.  
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  Βεβαίσο πξνζνρή ζηε δηαθζνξά, δηαπινθή θαη ζε φια απηά 

αιιά λα κελ θηάζνπκε φπσο θηάζακε ζην ήδε απέλαληη ζεκείν. Δίλαη πάξα 

πνιχ θξίζηκν. Θα ζεθψζνπκε ηα ρέξηα. ε ιίγν, ιέεη ν θίινο κνπ ν 

Παπαζαλαζίνπ, νη επφκελνη δήκαξρνη δελ μέξνπλ πνχ πάλε, πνχ βξίζθνληαη 

θαη ηη ζα αληηκεησπίζνπλ. Οη κηζνί ζα θαηαιήμνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο 

θπιαθέο. Απινπνηείζηε ηηο δηαδηθαζίεο, θ. Τπνπξγέ. Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν Νάνπζαο. Σν δέληξν είλαη 

θαη ιίγν ην νπνίν ζπλνςίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φρη ηελ 

πνιχπινθε δηαδηθαζία. Δίλαη νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πκθσλψ 

απφιπηα φηη ηξνκάδεη αιιά λνκίδσ φηη εληάμεη, πξέπεη φινη λα βνεζήζνπκε 

ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ.  

  Βέβαηα εηδηθά κε ηηο λνκνζεζίεο θπξίσο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη 

φρη ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ ζα έιεγα φηη ν Νφκνο είλαη πνιχ θαιφο θαη πνιχ 

ζσζηφο, γηαηί ε πεξαηηέξσ απινπνίεζε ίζσο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Θα 

πξέπεη λα ππάξμεη απινπνίεζε φκσο ζηε δηαδηθαζία εληάμεηο πξάμεσλ, 

πξνζθιήζεηο, πινπνίεζε, δειαδή ζε φιε ηελ παξάπιεπξε δηαδηθαζία αιιά 

φρη ζηε λνκνζεζία ησλ δεκνζίσλ έξγσλ.  

  Θα πξνζθαιέζσ ζην βήκα ηνλ θ. Γεκεηξηάδε, Γήκαξρν 

Αιεμάλδξεηαο.  

Φ. ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ: χληνκνο ζα είκαη. Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο, θ. Μακαινχγθα, εγψ ζα ζηαζψ γηα ιίγν ζηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πξηλ κπσ ζε απηφ θαζεαπηφ ην νπνίν κε αθνξά θαη 

αθνξά ην Γήκν κνπ, ιίγν ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζηνπο 

παξαθείκελνπο πνηακνχο νη νπνίνη νπζηαζηηθά απνιήγνπλε ζηνλ Θεξκατθφ 

Κφιπν θαη κηιάσ ηψξα γηα ηνλ πνηακφ Λνπδία θαη ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα 

αιιά κε εμαηξνπκέλνπ θαη ηνπ πνηακνχ Αμηνχ θαη απηφ ην ιέσ δηφηη ηα θνξηία 

ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηνλ Θεξκατθφ δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 

ζηα κπδνηξνθεία φπσο πξναλέθεξε θαη ν πξνιαιήζαληαο Γήκαξρνο ν θ. 

Λχθνο ν Γηάλλεο.  

  Θέινπκε λα δψζεηε κηα ηδηαίηεξε έκθαζε, εηδηθφηεξα ν Γήκνο ν 

δηθφο κνπ έρεη κία έθηαζε άλσ ησλ 20 ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ πνπ είλαη 

εληαγκέλε ζηηο ζπλζήθεο απηέο Ramsar θαη Φχζε 2000, εηδηθά ε ηάθξνο 66 ε 

νπνία κνιχλεη ππεξβνιηθά δεδνκέλν φηη ν Αιηάθκνλαο κε ην αλαξξπζκηζηηθφ 
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ηεο Βαξβάξαο ζρεδφλ δελ επηηξέπεη εθηφο αιιαγήο ησλ πνζνηήησλ ηνπ λεξνχ 

πνπ θαηαιήγνπλε ζηνλ Θεξκατθφ. Οη ππεξηξνθίεο είλαη ζεκαληηθφηαην 

γεγνλφο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ππνβαζκηζηεί φιν ην ζχκπιεγκα ησλ 

κπδνθαιιηεξγεηψλ κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ηφζν ζηνπο θαιιηεξγεηέο φζν 

θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία, θαζψο επίζεο θαη ππάξρεη ζνβαξφηαηε επίπησζε 

ζηελ ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο. 

  Γη‟ απηφ θαη επεηδή εκπιέθνληαη θαη νη ηξεηο Ννκνί: θαη ε Πέιια 

θαη ε Ζκαζία θαη ε Θεζζαινλίθε, εηδηθφηεξα ε Γπηηθή Θεζζαινλίθε, ζα πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε έξγα ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, αιιά επίζεο θαη κε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ην 

χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο, ην Δ.  

  Σψξα ζα κπσ ζ‟ απηά ηα νπνία αθνξνχλ ην Γήκν, αλ θαη ν 

Γήκνο έρεη πάξα πνιιά εληαγκέλα έξγα, ζα επηθεληξσζψ ζ‟ απηά γηα ηα 

νπνία θιήζεθα λα κηιήζσ, είλαη ην έξγν ηεο απνρέηεπζεο: θαηαζθεπήο 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο θαη εγθαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πιαηένο ηνπ παιηνχ Γήκνπ 

Πιαηένο θαη λπλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πιαηένο.  

  Σν έξγν έρεη εληαρζεί, έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί, ην 2013 μεθίλεζε, 

βξίζθεηαη ζε πάξα πνιχ θαιφ δξφκν, λα ζαο αλαθέξσ ελδεηθηηθά φηη ην 

ζχλνιν ησλ 18,5 ρηιηάδσλ κέηξσλ πνπ είλαη ην εζσηεξηθφ δίθηπν έρνπλε 

ζρεδφλ πινπνηεζεί ηα 18 ρηιηάδεο θαη θάηη, ππνιείπνληαη θάηη ειάρηζηα κέηξα, 

έρεη νινθιεξσζεί ν θαηαζιηπηηθφο αγσγφο, δηπιφο θαηαζιηπηηθφο αγσγφο 

κήθνπο 4.350 κέηξσλ, ε θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ είλαη ζε έλα πνζνζηφ έρεη 

πινπνηεζεί πνπ μεπεξλάεη ην 70% θαη ππνιείπεηαη κφλνλ νη ηδησηηθέο 

ζπλδέζεηο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ.  

  Ο ρξφλνο ηεο πεξαίσζεο είλαη γηα Ηνχλην ηνπ 2014 θαη έρνπκε 

κία δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία πεξίπνπ έμη κελψλ, πηζηεχσ φηη είλαη κεο ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, πάεη ελ νιίγνηο πάξα πνιχ θαιά.  

  Σν πξφβιεκα ην νπνίνλ ππάξρεη θαη εδψ είλαη απηφ ην νπνίν 

αλέθεξαλ θαη ν θ. Καξακπαηδφο ζρεηηθά κε ην ΦΠΑ θαη ππάξρεη άκεζνο 

θίλδπλνο αιιά δεζκεχηεθε ν θ. Μακαινχγθαο φηη είλαη ζε πνιχ θαιφ δξφκν, 

ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο δηαθνπήο εξγαζηψλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 
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  Σν δεχηεξν έξγν ζην νπνίν ζα αλαθεξζψ είλαη ε απνθαηάζηαζε 

ησλ ηεζζάξσλ ΥΑΓΑ ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο, είλαη έλα έξγν ην νπνίν 

ζπκβαζηνπνηήζεθε, ν έλαο εμ απηψλ έρεη ήδε απνθαηαζηαζεί, ε 

ζπκβαζηνπνίεζή ηνπ, ην έξγν ήηαλ πξνυπνινγηζκνχ 3 εθαηνκκπξίσλ 606 

ρηιηάδσλ, ε ζπκβαζηνπνίεζή ηνπ αλαθέξζεθε ζε πνζφ 1.639, επεηδή είρε έλα 

πνζνζηφ έθπησζεο 42% θαη λνκίδσ φηη κέζα ζηελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία πνπ 

δφζεθε, φηη ην έξγν ζα πεξαησζεί ζε δηάζηεκα 12 κελψλ, ζα πινπνηεζεί κέζα 

ζηηο εγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο.  

  Σν ππνέξγν 3 ηεο εληαγκέλεο πξάμεο πνπ αθνξά ηελ 

απνθαηάζηαζε ζην ρψξν αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνβιήησλ Γήκνπ 

Αιεμάλδξεηαο θαη πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο ππεγξάθε πξνρζέο 28 

Ηαλνπαξίνπ ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν, ε ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε είλαη 

κέζα ζε 180 κέξεο λα καο παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, δειαδή 

κέρξη ηέιε Ηνπιίνπ ηνπ 2014 θαη πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ελφο ηξάθηνξα δχν 

εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ κε ελζσκαησκέλεο ππεξθαηαζθεπέο 

ρσξεηηθφηεηνο 56 θπβηθψλ.  

  Πηζηεχσ φηη πνιχ ζχληνκα ζα είλαη έηνηκεο, καδί κε ηνλ ήδε 

δεκνπξαηεζέληα ΜΑ, φπνπ θαη εθεί πξνβιέπεηαη πξνκήζεηα επίζεο ελφο 

ηξάθηνξα κε κία αθφκα ππεξθαηαζθεπή, αιιά ην πξφβιεκα είλαη απηφ ην 

νπνίν πξναλέθεξε θαη ν Γήκαξρνο Νανχζεο, είλαη ε κε εμεχξεζε ρψξνπ 

φπνπ ζα δηαηίζεληαη ηα απνξξίκκαηα.  

  Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην Γήκν 

Γηαλληηζψλ θαη πάκε ηα απνξξίκκαηά καο εθεί, αιιά θαη νη ηξεηο Γήκνη ηεο 

Ζκαζίαο ελψ είρακε απφ θνηλνχ ζπκθσλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κνλάδνο 

ελφο ΥΤΣΤ, κηαο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ησλ Απνξξηκκάησλ, δπζηπρψο έρεη 

βαιηψζεη θαη δελ θαίλεηαη λα πινπνηεζεί, άξα ε κφλε καο δηέμνδνο είλαη λα 

ελεξγνπνηεζεί ν λένο ΦΟΓΑ, ν νπνίνο ζα ιχζεη ελδερνκέλσο ηα 

πξνβιήκαηα απηά.  

  Δγψ δελ ζα κπσ ζε άιιεο ιεπηνκέξεηεο γηαηί ν ρξφλνο είλαη 

πνιχηηκνο, λα ζαο επραξηζηήζσ γηα κία αθφκε θνξά γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ 

καο δίλεηε πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάδνπκε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία βέβαηα 

ζα πξέπεη θαη ζεηο απφ θνληά λα ζπλδξάκεηε φζν κπνξείηε καδί κε καο, 
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πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπκε, γηαηί άπηνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο, άπηνληαη 

θπξίσο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν. Ο θ. Υηνλίδεο, Γήκαξρνο 

Καηεξίλεο.  

. ΥΗΟΝΗΓΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θχξηε Τπνπξγέ θαιψο ήξζαηε απφ ηελ 

Αζήλα ζηελ πφιε ζαο, θχξηε Γεληθέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, θχξηε 

Μακαινχγθα, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Τδάησλ κάιινλ έθπγε, ηνλ ραηξεηίδνπκε 

θαη απηφλ, θαληάδνκαη φηη ζα είλαη θάπνπ εθεί, ζε θάηη πνπ έρεη πνιχ 

ελδηαθέξνλ.  

  Δγψ δελ έρσ power point, δελ έρσ λα πσ θαη ηδηαίηεξα 

πξάγκαηα γηαηί απηά θαηαγξάθνληαη. Θεσξψ φηη πξαγκαηηθά νη εκεξίδεο 

δεκνζηνπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε πξφγξακκα είλαη ινγηθφ θαη 

ζπκκεηέρνπκε ζ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

  Θα ήζεια θαηαξρήλ λα πσ ηελ αγσλία ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ 

πνπ δηεπίζησζα, ην πψο θπλεγνχκε ηα έξγα θαη πνηα έξγα γίλνληαη θαη απηή ε 

θαθνινγεκέλε απηνδηνίθεζε λα δνχκε πνην είλαη ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε πνηα δηεηζδπηηθφηεηα ππάξρεη ζ‟ απηά ηα πξνγξάκκαηα, 

πφζα είλαη ηα πνζνζηά απνξξφθεζεο θαη λα δνχκε θαη θάπνηνπο άιινπο νη 

νπνίνη θνιιήζαλε ζηα Τπνπξγεία, ζ‟ απηά ηα θαιά Τπνπξγεία, ηα νπνία 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πνιχ κεγάια έξγα. Απηφ είλαη ην πξψην.  

  Σν δεχηεξν ζην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθεξζψ, λα ζπγραξψ θαη 

ηνλ Τπνπξγφ, ηε δηνίθεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ επηηέινπο κία ππφζεζε πνπ 

ήηαλ βαιησκέλε γηα ρξφληα θαη επί ηνχηνπ κε ηελ αλνρή φισλ επηηέινπο ην 

ζπάζαηε. Φηάλεη πηα ε κνλνθξαηνξία θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ ήηαλ 

πξφθιεζε. Να ζαο ζπγραξψ γη‟ απηφ. Καη βιέπνπκε φηη θάηη ηξέρεη. 

  Θα ήζεια λα αλαθεξζψ επίζεο ζην φηη απηή ηε ζηηγκή 

ζπδεηνχκε ζπλνιηθά γηα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ζπλερίδνπκε λα θάλνπκε έξγα, λα παξάγνπκε έξγα, 

ρσξίο λα έρνπκε βηνθιηκαηηθέο κειέηεο. ηελ επνρή καο ζήκεξα μνδεχνληαη 

ιεθηά κε παξάδεηγκα ηε Θεζζαινλίθε εδψ. Γίλεηαη έλα έξγν αλαπιάζεσλ κεο 

ζηελ Θεζζαινλίθε. Σν ιέσ γηα ηελ Θεζζαινλίθε γηα λα δνχκε, ηα γλσξίδνπκε 

φινη.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

81 

  πλερίδνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ίδηεο πιάθεο, ηα ίδηα 

ηζηκέληα κέζα ζηελ πφιε, ρσξίο λα ππάξρνπλ βηνθιηκαηηθέο κειέηεο. 

Έγθιεκα. Γελ έρεη αθνχζεη θαλείο γηα ζεξκηθή λεζίδα πέξαλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ; Γελ πξέπεη; Απηφ θνζηίδεη ιεθηά θ. Τπνπξγέ; Γελ θνζηίδεη 

ιεθηά, έλαο Καλνληζκφο είλαη.  

  Να κελ κπνξεί λα κπεη έξγν ζην ΔΠΑ ή ζην Δ πνπ έξρεηαη 

ην νπνίν δελ έρεη βηνθιηκαηηθή κειέηε. Δκείο ιέκε φηη ζέινπκε ην πεξηβάιινλ, 

ηελ ελέξγεηα θαη πξαγκαηηθά ζα θάλεηε κία ηεξάζηηα ηνκή εθφζνλ ηα 

επεμεξγαζηνχλ νη ζπλεξγάηεο ζαο.  

  Καη βέβαηα θηάλνληαο ζηηο βηνθιηκαηηθέο κειέηεο είλαη ηφζε ε 

απαμίσζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ κειεηψλ πνπ δελ ππάξρεη θαλ ζηνλ πίλαθα, αλ 

θνηηάμεηε ιέεη ηνπνγξαθηθέο κειέηεο, κεραλνινγηθέο κειέηεο, φηαλ θηάλεηο ιεο 

βηνθιηκαηηθέο κειέηεο. Γελ ππάξρεη θαη δελ κπνξείο λα αλαζέζεηο βέβαηα, 

δειαδή ειεχζεξα.  

  Δπνκέλσο θαιά ζα ήηαλ θαη είλαη πξφηαζε, θ. Τπνπξγέ θαη θ. 

Γεληθέ, λα πεξάζνπκε ηηο βηνθιηκαηηθέο κειέηεο θαη λα απνηεινχλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ζε νηνδήπνηε έξγν.  

  Έλα δεχηεξν ην νπνίν ζα έρεη ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία είλαη κε 

Νφκν πάιη λα είλαη ππνρξεσηηθνί νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο πιηθψλ 

ζηηο πφιεηο θαη γηα έξγα έμσ απφ ην ΔΠΑ. Απφ πνχ θαη σο πνχ δειαδή έρσ 

δηθαίσκα ζαλ Γήκαξρνο, ν νπνίνο δελ έρσ θαη ηηο γλψζεηο ηηο πνιιέο, λα 

ρξεζηκνπνηψ κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά; Σφζν βιάθεο είλαη απηνί νη 

Δπξσπαίνη θαη νη Ακεξηθάλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπβφιηζνπο ελ μεξψ ζηηο 

πφιεηο ηνπο;  

  Πνηα είλαη ε ινγηθή πνπ ζα δεζκεχζεη ηνλ αξρηηέθηνλα λα κελ 

ρξεζηκνπνηήζεη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα πιηθά ηα νπνία έρνπλ απνδεηρζεί ζε φιν 

ηνλ θφζκν φηη δελ παξάγνπλ απφβιεηα, νηθνδνκηθά απφβιεηα γηα ηα νπνία 

ππάξρεη κεγάιν ζέκα; Καη ν πξψηνο παξαγσγφο πνηνο είλαη; Σν δεκφζην. Σα 

δεκφζηα έξγα. πάδνπκε, ζφξπβνο, θνκπξεζέξ θαη εδψ ππάξρνπλ πιηθά. 

  Να ινηπφλ δχν πξάγκαηα πνπ δελ ζέινπλ ιεθηά θαη λνκίδσ ζα 

ην επηθξνηήζεη θαη ε Δπξψπε.  

  Έλα ηξίην πνπ ηαιαηπσξεί θαη ζα ζέιακε ηελ παξέκβαζή ζαο 

είλαη -ζην πεξηβάιινλ αλήθεη απηφ- ε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ πφιε καο 
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φπσο θαη άιιεο πφιεηο θαληάδνκαη έρνπλ ηελ ηχρε λα έρνπλε ην δίθηπν, 

αλνίγεηο ηε βάλα θαη νη θεληξηθνί αγσγνί ηεδάξνπλε. Σέζζεξα ρξφληα. Γελ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θπζηθφ αέξην. Γηαηί; Γηαηί ε ΓΔΠΑ δελ 

έθαλε ην δηαγσληζκφ, γηαηί ζην δηαγσληζκφ βγήθε άγνλνο.  

  Γελ πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θπζηθφ 

αέξην; Γελ έρνπκε αθνχζεη γηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα; αθψο. Καη 

ηξνκάδεη θαλείο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη αγαπεηέο ζπλάδειθνη, φηαλ 

κεηξήζεηε ζηηο πφιεηο ζαο, δελ μέξσ πνηνη ην θάλαηε, αησξνχκελα 

κηθξνζσκαηίδηα. Ο νκηιψλ λα ζαο δψζεη ηηο κειέηεο, ήδε γηα λα δνχκε ην 

απνηχπσκα ηνπ 2007, κειέηε ε νπνία ιέεη ηα κηθξνζσκαηίδηα. Καη φηαλ 

κεηξήζεηε ηα κηθξνζσκαηίδηα επίζεο κέζα ζηα ζρνιεηά θαη ηα επίπεδα 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηφηε ζα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη πεξηβάιινλ θαη 

γηαηί πξέπεη λα ην πξνζηαηεχζνπκε.  

  Σξαγηθή ε θαηάζηαζε θαη ζηηο κηθξέο πφιεηο ζηνπο θεληξηθνχο 

δξφκνπο. ηα ζρνιεηά. Δθεί πνπ πεξλάλε απηνθηλεηφδξνκνη θαη δίπια έρνπκε 

ζρνιεηά ή παηδηθνχο ζηαζκνχο. Δίλαη θάηη ην νπνίν ζαθψο θαη πξέπεη λα ην 

δνχκε θαη ην θνκκάηη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

  Σψξα φζνλ αθνξά ηε γξαθεηνθξαηία ήξζε, Τπνπξγέ, έλαο 

Νφκνο ηψξα, 140 ζειίδεο. Κάπνηνη ππνζηήξηδαλ, δελ μέξσ, δελ ζέισ λα είκαη 

ππεξβνιηθφο, έξρνληαη, επνκέλσο δελ πξφθεηηαη ζην εμήο, επηπρψο είρε έλα 

πξνηέξεκα απηφ ην πφλεκα, φηη ιέεη φηη ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απ‟ ην 

ηέινο ηνπ ‟14. Δπηπρψο. πνηνο πξφιαβε ηνλ Κχξην είδε.  

  Ήδε απηά πνπ γίλνληαη θαη πνπ δεηνχληαη είλαη πξαγκαηηθά 

ηξαγηθά. Γελ πξφθεηηαη λα θνπλεζεί ηίπνηε. Γηα πνην Δ κηινχκε; Απηφο πνπ 

είλαη γηα ηα λεξά θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θιπ. Σν ηη ζα ηζρχζεη απφ 

δσ θαη ζην εμήο. Γελ είλαη δηθφ ζαο. Σνπ θ. Τπνπξγνχ είλαη.  

  Λνηπφλ θαη έρνπκε ηα ρίιηα κχξηα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 

θαη βέβαηα πάσ ζην ΚΑΠΔ φπνπ θαη εκείο εληαρζήθακε θαη κε πνιχ θφπν ζηηο 

αζηηθέο αλαπιάζεηο θαη αθνχζηε, θπξίεο θαη θχξηνη, ηη δεηνχλε. Λέεη ζέινπκε 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα γίλεηαη ην έξγν, λα πάξεηε 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.  

  Ξέξεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο φηη νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο 

έρνπλ έλα πάθν ηφζν εδψ ζηελ Θεζζαινλίθε γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
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γηαηί δελ ξπζκίζηεθε. Σν έζηεηιε θαη ε ΠΔΓ λνκίδσ, ζαο έζηεηιε αίηεκα θ. 

Τπνπξγέ ψζηε λα ππάξρεη κηα ηξνπνπνίεζε. Γελ κπνξεί νη θπθινθνξηαθέο 

κειέηεο λα ζπγθξνχνληαη θνξείο πνηνο ηειηθά ζα δψζεη ηελ άδεηα.  

  Δίλαη απαξάδεθην θαη είλαη θνιιεκέλν έλα έξγν, εληαρζήθακε κε 

5.700 γηαηί δελ έρνπκε θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. Άθνπζνλ - άθνπζνλ. Κφπνο 

ηξηψλ εηψλ.  

  Καη βεβαίσο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ηίπνηε αλ δελ 

βειηησζνχλ απηά ηα νπνία  δελ ζέινπλ ιεθηά, ηα νπνία έρνπκε θαιέο ηδέεο νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλε, απιψο λα ιχζνπκε ηα απηνλφεηα, 

ηα θαζεκεξηλά. Γελ κπνξεί, εγψ δελ ζα πσ φηη κπνξεί λα βξίζθεηο ηνλ 

Τπνπξγφ πνπ είπε ν θίινο, ν Γήκαξρνο εξξψλ, δελ μέξσ αλ είλαη εδψ, ή 

κπνξείο λα επηκείλεηο, ππάξρεη θαη απηφ ην δήηεκα, ηνπιάρηζηνλ νη δηεπζπληέο 

ή νη γξακκαηείο λα κπνξνχλ λα απαληνχλ.  

  Απιά πξάγκαηα. Καη θάλεηε θαιφ θαη ζηνλ Τπνπξγφ, 

ζπλάδειθνη, φηαλ ιέηε ηηο αιήζεηεο. Καη ζηνλ Τπνπξγφ θαη ζηνλ Γξακκαηέα θαη 

ζηνλ Γεληθφ. Να ιέκε ηα πξάγκαηα φπσο είλαη. Καιφ θάλνπκε φηαλ ζέινπκε 

φηαλ ιέκε πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη πνηα είλαη κηα πηζαλή αγαλάθηεζε 

θάπνησλ εμ εκψλ. Γελ ιέκε φηη πξέπεη λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ θάπνηνο κφλν 

εκάο αιιά θαη εκείο είκαζηε άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπκε ηηο ίδηεο αγσλίεο κεο 

ηνλ θαζέλαλ ν νπνίνο είλαη δηνξηζκέλνο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε θαιχηεξα θαη λα έρνπκε θαιχηεξεο απνξξνθήζεηο.  

  Παξαηαχηα εγψ ζα κείλσ κε έλα ζεηηθφ, φηη έζπαζε ην θιίκα ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ, δνπιεχεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ειπίδσ φηη ζα έρνπκε πνιιά - κα 

πνιιά θαιά λα δνχκε επηηέινπο θαη επί ηεο νπζίαο θαη φρη ζε έλα ζεσξεηηθφ 

κνληέιν κε παγσκέλα δχν δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

  Δχρνκαη θαιή ζπλέρεηα, θ. Τπνπξγέ, θαη θαιή δχλακε ζε φ,ηη 

θάλεηε θαη ζε ζαο θαη ζην Τπνπξγείν ζαο. αο επραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Γήκαξρν πνπ έβαιε ην ζηίγκα ησλ 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ Γήκνπ. Ο θ. 

Παπαζαλαζίνπ, Γήκαξρνο Γίνπ - Οιχκπνπ.  

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ κέλα. Οη ζπλάδειθνη πνπ κίιεζαλ 

πην κπξνζηά, απ‟ ηελ αξρή πνπ μεθηλήζακε, πξνθαλψο ζα είλαη θαη 

ππνςήθηνη μαλά Γήκαξρνη. Δγψ κεηά απφ 20 ρξφληα, θ. Τπνπξγέ, δελ ζα είκαη 
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ππνςήθηνο, νπφηε ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ ηηο αδπλακίεο πνπ έρσ 

ζπλαληήζεη ζηελ ιεηηνπξγία κέρξη ηψξα θαη ην ηη ζπλεπάγεηαη εμ απηψλ. 

  Πξψηα θαη θχξηα φζνλ αθνξά γηα ην πξφγξακκα λα πνχκε φηη 

δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα κε ην Τπνπξγείν θαη κε ηηο Τπεξεζίεο. Έρνπλ 

μεπεξαζηεί θαη καθάξη λα ιεηηνπξγνχζαλ φια έηζη. Σν πξφβιεκα είλαη πψο ζα 

θηάζνπκε κέρξη ζε ζαο. Ζ γξαθεηνθξαηία ινηπφλ είλαη λα θηάζνπκε κέρξη ζε 

ζαο.     

  Δδψ είλαη θαη ε επζχλε δηθή καο λα ζπληάμνπκε ηηο κειέηεο φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη λα ηηο πάκε απφ ην Α κέρξη ην Χ ηειεησκέλεο ζην 

Τπνπξγείν θαη εδψ αξρίδνπλ θαη εκπιέθνληαη ηα πξάγκαηα φηαλ ππάξρνπλε 

αξραηνινγίεο, θνξείο δηαρείξηζεο, δαζαξρεία θαη ιηκελαξρεία. Απηφ ην ιέσ 

γηαηί εγψ γηα λα θάλνπκε ηελ απνρέηεπζε ηνπ Πιαηακψλα ρξεηάζηεθε θαη απφ 

ην ιηκελαξρείν, θίιε Υξήζην, επεηδή κπαίλαλε ζηε δψλε ιηκέλνο ηνπ ιηκαληνχ, 

ηεο μεξάο.  

  Λνηπφλ απηφ είλαη ην πξφβιεκα ην κεγάιν ην νπνίν εληνπίδεηαη. 

Απηφ ην νπνίν αθνξά ηψξα εζάο είλαη ην φηη ηη ζα γίλεη, ην είπαλ θαη νη πην 

κπξνζηά νη ζπλάδειθνη κε ην ΦΠΑ. Δπηιέμηκν ή κε.  

  Δίλαη γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ ζην δηθφ κνπ ην Γήκν, ην Γήκν 

Γίνπ - Οιχκπνπ πιένλ είκαζηε ηξεηο Γήκνη. Ο πξψελ ν Γήκνο Αλαηνιηθνχ 

Οιχκπνπ είρε ΓΔΤΑ πξνβιεκαηηθή, μέξεη ν θ. Μακαινχγθαο, θαηαρξεσκέλε, 

δελ είρε απνρέηεπζε, είρε κφλν βφζξνπο,  ρξεκαηνδνηήζεθε λα γίλεη ν 

θεληξηθφο αγσγφο απφ ηνπο Πφξνπο κέρξη ηα δηφδηα ηεο ακαξηάο πνπ είλαη ε 

κνλάδα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ν Γήκνο Ληηνρψξνπ ν νπνίνο είρε 

απνρέηεπζε, δελ είρε βηνινγηθφ θαη δελ θάλακε βηνινγηθφ γηα λα θάλνπκε έλαλ 

εληαίν θαη απφ ην 2001 πνπ ην είρε δεκνπξαηήζεη ε Ννκαξρία ην 2012 ην 

ιεηηνπξγήζακε εκείο ην βηνινγηθφ ζηα δηφδηα θαη ιεηηνπξγεί κφλν κε ηα ιχκαηα 

ηνπ Ληηνρψξνπ θαη ν Γήκνο Γίνπ ν νπνίνο δελ είρε θαη απηφο απνρέηεπζε, είρε 

κφλν βφζξνπο, γίλεηαη ηψξα κε 28 εθαηνκκχξηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Τπνπξγείν, 17 εθαηνκκχξηα γηα ηνπο ηέζζεξηο κηθξνχο νηθηζκνχο θάησ ησλ 

2.000, 11 εθαηνκκχξηα γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Καξίηζαο θαη Βξνληνχο πνπ 

ήηαλ πάλσ απφ 2.000, δίθηπν πάλσ απφ 35 ρηιηάδεο εμσηεξηθφ γηαηί είλαη 

δηπινί νη αγσγνί ζπλ ηα εζσηεξηθά δίθηπα θαη νδεχεη πιένλ πξνο ην βηνινγηθφ 

ηεο Καηεξίλεο.  
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  Γειαδή έλαο Γήκνο ζα έρεη δχν βηνινγηθνχο, ν έλαο ζα είλαη 

ζηελ Καηεξίλε, ν άιινο ζα είλαη ζην Γήκν Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ πνπ ζα 

επέξρεηαη απφ ην ρψξν θαη αξρίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο.  

  Απηφ ην θνκκάηη ηνπ ηέσο Γήκνπ Γίνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην ΤΠΔΡΑ θαη απφ ην ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γηαηί ηψξα δελ έρεη θαλέλα 

πξφβιεκα, ε ρξεκαηνδφηεζε πάεη νκαιά θαη κάιηζηα έρνπκε θηάζεη ζην 75% 

ηνπ έξγνπ. Γειαδή κέρξη ηέινο ηνπ ‟14 ζα έρεη νινθιεξσζεί φιν ην έξγν θαη 

ζα θνπκπψζεη κε ηνλ βηνινγηθφ ηεο Καηεξίλεο.  

  Σν πξφβιεκα είλαη νη ζπλδέζεηο νη ηδησηηθέο ηηο νπνίεο ν θφζκνο 

δέρηεθε λα πιεξψζεη ηε ζπλδξνκή θαη ην βάιακε ζε ηξία ρξφληα κέζα, δελ 

μέξνπκε αλ ν ΦΠΑ ζα είλαη επηιέμηκνο ή φρη, ην πεξηκέλνπκε. ηνλ πξψελ 

Γήκν Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ φκσο φπνπ ππήξρε ε πξνβιεκαηηθή Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Απνρέηεπζεο ν ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκνο θαη ην έξγν κφιηο 

μεθίλεζε ζηακάηεζε.  

  Άξα ινηπφλ ην πξφβιεκα ην εληφπηζαλ θαη νη πξνεγνχκελνη 

ζπλάδειθνη, ην εληνπίδσ θαη εγψ, λα δνχκε ηη ζα γίλεη. Απηφ βέβαηα έρεη λα 

θάλεη θαη κε ηηο αγθπιψζεηο ηνπ Νφκνπ ηνπ Καιιηθξάηε. Ο Καιιηθξάηεο κπνξεί 

λα ήηαλε ζσζηφο έηζη φπσο ην ζθέθηεθαλ θάπνηνη, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ φκσο 

απνδείρζεθε φηη πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηάμε ηελ νπνίαλ έβαιε θαη κάιηζηα 

κε αζθπθηηθφ ξπζκφ ζηνπο Γήκνπο θαηά ηα άιια έρεη απνηχρεη θαη θαίλεηαη, 

αλ ζέιεηε, λα κελ επεθηαζνχκε ηψξα ζε παξαδείγκαηα πάξα πνιιά φζνλ 

αθνξά ηα ρσξνηαμηθά ηνπ.        

  Ζ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Έπξεπε λα ππάξρεη θαη πηζηεχσ φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο Γήκνπο. Ο ζπληνληζκφο θαιψο 

ππάξρεη πιένλ απφ ην ΤΠΔΡΑ ή απ‟ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ζα πξέπεη ν 

ζπληνληζκφο λα είλαη εληαίνο γηα λα κπνξνχκε λα πξνρσξνχκε. Γηα πνην ιφγν 

ην ιέσ απηφ; Πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε φια ηα έξγα.  

  Αλαθέξζεθε θαη ε δηαρείξηζε λεξνχ. Δίκαη απ‟ ηνπο αλζξψπνπο 

εθείλνπο πνπ πηζηεχσ φηη πάλσ απ‟ φια πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηα 

επηθαλεηαθά λεξά. Δίλαη ακαξηία απ‟ ην Θεφ λα ρχλνληαη ζηελ ζάιαζζα. 

Ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηνπ Γήκνπ Γίνπ πνπ είλαη πάξα πνιχ θνληά ην βνπλφ κε 

ηε ζάιαζζα, πνιιά ηα επηθαλεηαθά λεξά, ζειήζακε λα θάλνπκε 

ιηκλνδεμακελέο λα απνζεθεχνπκε λεξφ, δελ καο άθελε ν θνξέαο δηαρείξηζεο 
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γηαηί κπαίλακε ζην θνκκάηη πνπ ήηαλ ζην θνκκάηη ηνπ Οιχκπνπ, καο είπαλ λα 

πάκε παξαθάησ, δελ καο άθελε ε Αξραηνινγία γηαηί κπαίλακε ζην θνκκάηη 

πνπ επφπηεπε ν Αξραηνινγηθφο ιπκπνο.  

  Απνηέιεζκα λα μαλαθάλνπκε κία θαηλνχξγηα γεψηξεζε θαη αο 

είλαη θαιά ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο πνπ κεηά απφ έλα ρξφλν εδέεζε λα καο 

παξαρσξήζεη 700 κέηξα γηα λα θάλνπκε ηε γεψηξεζε.  

  Γη‟ απηφ ιέκε εδψ πέξα λα ππάξρεη έλαο ζπληνληζκφο εάλ 

ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζσζηά. Ή λα ππάξρνπλ θαηά Ννκφ δηαρεηξηζηηθέο 

κειέηεο ησλ πδάησλ θαη λα δνχκε πψο ζα ηηο αμηνπνηήζνπκε ή δηαθνξεηηθά λα 

δνχκε ηη άιιν πξέπεη λα θάλνπκε.  

  Υηιηάδεο θπβηθά, απηά έιεγα θαη πην κπξνζηά θαη ζηνλ Πξφεδξν 

ηνπ πξψελ … ηνλ θ. Παπαδάθε, ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα λεξνχ ρχλνληαη, 

αληινχληαη απφ αληιηνζηάζηα απφ ηελ πεξηνρή καο θαη ηα ξίρλνπκε ζηε 

ζάιαζζα γηα λα κελ πληγεί ην αξραίν Γίνλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηελ Θεζζαινλίθε π.ρ. θαη ηελ βφξεηα Πηεξία πνπ έρεη 

πξφβιεκα λεξνχ.       

  Λέσ ηηο εκπεηξίεο κνπ γηαηί δσ, επεηδή μέξσ φηη ν Τπνπξγφο 

ελδηαθέξεηαη. Σεξάζηην ην πξφβιεκα. Αλ επεθηαζνχκε ηψξα θαη δνχκε ηη 

πξνβιήκαηα έρνπκε κε ηηο ΕΟΔ θαη κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

ππάξρεη πνπ ιέεη φηη φπνπ ηζρχνπλ Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ φ,ηη δελ 

πεξηγξάθεηαη απαγνξεχεηαη, καο έρεη θάλεη νξθαλνχο.  

  Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ. Δπεηδή εκείο ηνλ μεθηλήζακε 

ην 2012 πιένλ έζησ κε ηα ιχκαηα ηα δηθά καο θαη κε ην ηέινο ην νπνίν 

επηβάιακε ζηνπο δεκφηεο. Πξέπεη λα πιεξψλνπλε θαη πξέπεη λα πιεξψλνπκε 

φινη καο. Μάζακε ηνπο δεκφηεο καο λα κελ πιεξψλνπλ.  

  Δάλ ζθεθηείηε φηη ζα έπξεπε λα αδεηάδνπλ ηνπο βφζξνπο 

θαλνληθά, εθεί έπξεπε λα είλαη ζηεγαλνί, ηα ρξήκαηα πνπ ζα πιήξσλαλ ζα 

είλαη πνιχ ιηγφηεξα απ‟ απηά πνπ ζα πιεξψζνπλ γηα ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. 

Δπαλαπαπφκαζηε φινη καο φκσο γηαηί είλαη απνξξνθεηηθνί θαη δελ πιεξψλεη 

θαλέλαο ηίπνηα.   

  Δκείο αλαγθαζηήθακε επεηδή απαγνξεχνληαη νη πξνζιήςεηο, δελ 

είρακε πξνζσπηθφ, λα βγνχκε ζην δηαγσληζκφ. Κάλακε δηαγσληζκφ, 

ππνινγίζακε ηη ζα καο ζηνίρηδε θαη ην αλαζέζακε ζε ηδηψηεο. Καη ηψξα πάιη 
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μαλαέρνπκε θαηλνχξγην δηαγσληζκφ γηαηί ηειείσζε ν παιηφο γηα 307 ρηιηάδεο 

επξψ γηα δχν ρξφληα ιεηηνπξγίαο γηα λα πξνζεγγίζνπκε πάιη ηδηψηε. Γελ 

γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Άζρεηα άκα ζπκθσλείο ή δηαθσλείο. Ση ζα θάλεηο; Γελ 

πξέπεη λα ην ιεηηνπξγήζεηο;  

  Άκα πάξεηε λα δείηε έλα νξγαλφγξακκα ελφο βηνινγηθνχ πνπ γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη ζα δείηε πφζα άηνκα ζέιεη, ζέιεη πνιιά πεξηζζφηεξα λα ην 

ιεηηνπξγήζεηε κε απηφ ηνλ ηξφπν παξά κε ην λα ηνλ δψζεηο ζε ηδηψηε.  

  Γηα ηνλ ΦΟΓΑ. Έρσ ηηο επηθπιάμεηο. Σν είπα επαλεηιεκκέλα, 

είλαη ν πην αλφεηνο Νφκνο πνπ έρεη ςεθηζηεί γηα ηνλ Καιιηθξάηε. Αλάζεκα θαη 

αλ θαηάιαβε θαλείο απφ δσ, απ‟ ηνπο δεκάξρνπο, ηη ζεκαίλεη ΦΟΓΑ θαη πψο 

ζα ιεηηνπξγήζεη.  

  Σν λα γίλεη ζηελ Πεξηθέξεηα ζηε Θεζζαινλίθε πνπ είρε ηα 

πξνβιήκαηα ην θαηαιαβαίλσ. Έξρεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δεηάεη απφ 

κέλα λα εληαρζψ ζην ΦΟΓΑ. Εεηάεη απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ηζνινγηζκνχο 

θηι.  

  Σνπο ιέσ: βξε ρξηζηηαλνί κνπ, εγψ έρσ ΥΤΣΑ δηθφ κνπ. Γελ είρα 

ζχλδεζκν. Γελ έρσ απνινγηζηηθά ζηνηρεία. Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ είκαη. Οη 

ππάιιεινη πνπ δνπιεχνπλ είλαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ. ρη, ζα εληαρζείο θαη 

ζα πιεξψλεηο. Μα γηαηί λα πιεξψλσ; ηνλ ΥΤΣΑ ην δηθφ κνπ, ζηα 

κεραλήκαηα ηα δηθά κνπ λα πιεξψλσ ζηνλ ΦΟΓΑ; Να κνπ θάλεη ηη; Θα 

πάξεη ηα ζθνππίδηα ηα δηθά ζνπ Σάζν ν ΦΟΓΑ; Με πνηνλ ηξφπν; Έρεη 

εξγάηεο; Έρεη πξνζσπηθφ; Πψο ζα ηνπο πξνζιάβεη; αλ αλψλπκε εηαηξεία ή 

ζαλ λνκηθφ πξφζσπν; Θα έρεη ην ίδην πξφβιεκα πνπ έρεηο θαη ζπ.          

  Γη‟ απηφ ιέκε φηη θακηά θνξά θάλνπκε Νφκνπο θαη δελ 

ζθεθηφκαζηε παξαπέξα. Πξνηηκφηεξν λα ιέγακε επζχο εμαξρήο φηη λαη, 

ζέινπκε λα δψζνπκε ηα ζθνππίδηα ζε ηδηψηεο θαη λα ηειεηψλνπκε, παξά απηφ 

ην νπνίν θάλνπκε ηψξα.  

  πνπ ινηπφλ ππάξρνπλ αδπλακίεο έληαμεο ζηνλ ΦΟΓΑ λα κελ 

εληαρζνχλ νη Γήκνη ή δψζηε ρξφλν παξάηαζεο λα ην μαλαδνχκε πάιη πψο ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα απηφ. Δίλαη αξξσζηεκέλν.  

  Καη γηα λα ηειεηψλσ, εκείο πξνηείλακε θαη ην έξγν Πιαηακψλα - 

Λεπηνθαξπάο είλαη άιια πέληε εθαηνκκχξηα εληαγκέλα ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, 

ζχλνιν δειαδή 17 θαη 11 28 θαη 6 34 εθαηνκκχξηα θαη έρνπκε βάιεη πξνο 
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έληαμε ηελ θνκπνζηνπνίεζε, ηνπο θάδνπο θνκπνζηνπνίεζεο κε 350 ρηιηάξηθα 

επξψ θαη 3 ζρνιεία κε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 560 ρηιηάξηθα επξψ.  

  Πηζηεχνπκε φηη ζηελ θνκπνζηνπνίεζε πξέπεη λα κπνχκε γηαηί 

είλαη ηνπξηζηηθή ε πεξηνρή θαη ππάξρνπλε πάξα πνιιά νξγαληθά ζθνππίδηα, 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλε ζηελ θαηεχζπλζε θαη ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη 

ηεο ηξνθνδνζίαο απηψλ πνπ ζα βγάινπλ πξνο ηνπο αγξφηεο. Να είζηε θαιά, 

επραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. ιεο νη πξνζθιήζεηο απηέο πνπ 

αλέθεξε ν Γήκαξρνο είλαη ππφ αμηνιφγεζε, πηζηεχνπκε κέρξη 20 

Φεβξνπαξίνπ λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα. Ο θ. ηάκθνο Γήκαξρνο 

Γηαλληηζψλ.  

Γξ. ΣΑΜΚΟ: Καιεζπέξα ζαο. Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ, θχξηε 

Πξντζηάκελε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, θπξία θαη θχξηνη ζπλάδειθνη Γήκαξρνη, 

Αληηδήκαξρνη, κε φιν ην ζεβαζκφ ν Γήκαξρνο είλαη ηεο Πέιιαο θαη δελ είλαη 

ησλ Γηαλληηζψλ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα απνθχγσ θαη ην power point θαη ηηο 

επαλαιήςεηο ελδερνκέλσο φζν απηφ είλαη εθηθηφ, απιά πξέπεη θαη εγψ λα 

ηνλίζσ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ.  

  Λίγα ζηνηρεία ζα δψζσ γηα ην έξγν ηεο απνρέηεπζεο Πέιιαο - 

Νέαο Πέιιαο, ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

ζεκεξηλήο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηελ θαηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Πέιιαο πνπ ζηεξνχληαη απνρεηεπηηθψλ.  

  Πεξηιακβάλεη ηξία νπζηαζηηθά ππνέξγα. Σελ θαηαζθεπή δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο Νέαο Πέιιαο πνπ δεκνπξαηήζεθε θαη ππνγξάθηεθε ζχκβαζε 

χςνπο 360 ρηιηάδσλ, κε 7,5 ρηιηάδεο κέηξα εζσηεξηθφ δίθηπν, απφ ηα νπνία 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα 4,5 ρηιηάδεο.         

  Σν ππνέξγν θαηαζθεπή ηνπ βαξεθηηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ 

Πέιιαο, θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ Πέιιαο θαη αληιηνζηαζίνπ Νέαο Πέιιαο 

δεκνπξαηήζεθε θαη ππνγξάθηεθε ζχκβαζε χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ 310 

πεξίπνπ ρηιηάδσλ, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δίδπκσλ θαηαζιηπηηθψλ 

αγσγψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 7,3 ρηιηφκεηξα θαη ηελ θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ αθαζάξησλ Πέιιαο, κήθνπο 9,8 ρηιηφκεηξα. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ηα 6,9 ρηιηφκεηξα δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ θαη μεθηλάεη ε 

θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. 
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  Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ αλαξξφθεζεο Πέιιαο, ηνπ αληιηνζηαζίνπ Πέιιαο θαη ηεο 

εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Πέιιαο - Νέαο Πέιιαο κε ηα έξγα 

απηνκαηηζκνχ πξνυπνινγηζκνχ 4.637.      

  Οη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ σο ηψξα 

νθείινληαη ζε δηαθνπέο εξγαζηψλ ιφγσ χπαξμεο επξεκάησλ ηα νπνία έπξεπε 

λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. Αληηιακβάλεζηε φηη θαη 

ιφγσ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνίαλ αλαθέξνκαη νη δηαθνπέο ζα είλαη ζπρλέο αιιά 

ζαο δηαβεβαηψ φηη ην έξγν ζα νινθιεξσζεί. Ήδε απφ ην δίθηπν ζην δηπιαλφ 

ηεο Πέιιαο ρσξηφ ηε Νέα Πέιια ππάξρνπλ θάπνηα επξήκαηα ηα νπνία 

αληηκεησπίδνληαη κε φπνηνλ ηξφπν πξνηείλεη ε ΗΕ‟ Δθνξεία.  

  Καζπζηέξεζε επίζεο ππήξμε ιφγσ έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο, έηζη 

θνκςά ην ιέσ, κε ηνπο αξρηθά νξηζζέληεο ππνιφγνπο θαη γη‟ απηφ 

νδεγεζήθακε κέρξη θαη ζε επίζεκε δηαθνπή εξγαζηψλ. Σν πξφβιεκα 

ζεξαπεχηεθε κε ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ θ. Τπνπξγνχ θαη ηνλ νξηζκφ σο 

ππνιφγσλ ησλ ίδησλ ησλ θνξέσλ.  

  Κχξηε Τπνπξγέ, ππάξρεη αθφκε έλα ζέκα ην νπνίνλ ζα ην πσ 

θαη εγψ, ηξίηε - ηέηαξηε θνξά, ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΦΠΑ. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν αθφκε θαη γηα εχξσζηεο ΓΔΤΑ λα θαηαβάιινπλ ζηνπο 

αλαδφρνπο ΦΠΑ πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνχ 

καο Γήκνπ ή ελδερνκέλσο θαη κεγαιχηεξα πνζά.  

  Να ηνλίζσ φηη εδψ θαη είθνζη κέξεο θαη ελψ έρεη θαηαζθεπαζηεί 

ην 1/3 ηνπ ππνέξγνπ έρνπκε δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ιφγσ κε 

θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ.  

  Έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη ηνληζηεί είλαη ηεο ζηειέρσζεο ησλ 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα αλαθέξσ ην πφζν ρξήζηκν ήηαλ απηφ ην 

πελεληάξηθν πνπ είρε βγεη απφ ηελ ΜΟΓ, ζαο δηαβεβαηψ φηη ζρεδφλ δχν 

ρξφληα ηψξα θιείλνπκε ππνζηεξηδφκελνη ζπλέρεηα επί δχν κεραληθνχο, νη 

νπνίνη νπζηαζηηθά δψζαλε πάξα πνιιέο ιχζεηο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ‟12, 

φιν ην ‟13, ζα κπνξέζνπκε αθφκε δειαδή θαη έλα εμάκελν ην ‟14 λα 

αμηνπνηήζνπκε θάπνηνπο έκπεηξνπο αλζξψπνπο κε ηα έξγα, δηφηη απνξψ 

εηιηθξηλά πψο είλαη δπλαηφλ, εκείο έρνπκε κηα Σερληθή Τπεξεζία πνπ καδί κε 

ηελ Πνιενδνκία αξηζκεί πεξίπνπ 20 κεραληθνχο θαη δπζθνιεπφκαζηε λα 
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πεξπαηήζνπκε έηζη ηα έξγα κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο: σξίκαλζε, 

δεκνπξαηήζεηο, επηβιέςεηο θαη φια ηα απξφνπηα, ηέινο πάλησλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη αθνχσ εδψ Γήκνπο πνπ έρνπλ 100 εθαηνκκχξηα έξγα θαη 

απφ φζν κπνξψ λα μέξσ έρνπλε έλαλ ή δχν κεραληθνχο. Πψο πεξπαηάλ 

εηιηθξηλά, φια έηνηκα λα ηνπο ηα θέξλνπλε δελ πξνιαβαίλνπλ λα ππνγξάθνπλ. 

  Λνηπφλ είρε μεθηλήζεη θαη κία πξνζπάζεηα απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηνπ ΠΔΠ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχκε κε ηερληθή ππνζηήξημε κε 

κεραληθνχο αιιά δελ μέξσ γηα πνηνπο ιφγνπο ν δηαγσληζκφο, ε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία δελ έβγαιε απνηέιεζκα.  

  ινη αλαγλσξίδνπκε φηη ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη έξγα σθειηκφηεηαο γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο δεκφηεο. Ζ 

πξνζπάζεηα ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε 

παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  ηνλ ηνκέα φκσο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη 

εθηφο απ‟ ηελ θαηαζθεπή ΥΤΣΑ θαη ΜΑ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο 

λα πξνρσξήζνπλ νη ίδηνη ζηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ 

ηνπο.  

  Ζ ηδία ζπκκεηνρή γη‟ απηά ηα πςεινχ θφζηνπο έξγα ζα 

κπνξνχζε λα θαιπθζεί αθφκα θαη κε πξναηξεηηθή εηζθνξά ησλ δεκνηψλ, 

έρνληαο αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Δδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ θάπνηα 

πξάγκαηα έηζη απφ ζηήζνπο δηφηη ηξία ρξφληα ηψξα ζην Γήκν λνκίδσ φηη κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο καδί έρνπκε βαζαληζηεί αξθεηά γηα ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ.  

  Έρνπκε ζηα Γηαλληηζά έλα ΥΤΣΑ ν νπνίνο γηα ιφγνπο θαιήο 

γεηηνλίαο έρνπκε κνηξαζηεί ηελ Ζκαζία, εκείο πήξακε ην θνκκάηη ηεο 

Αιεμάλδξεηαο θαη κάιηζηα κε επίζεκε -κεηά ηελ απνδνρή ηε δηθή καο- 

Τπνπξγηθή Απφθαζε, ηξηυπνπξγηθή κάιινλ θαη ηεο δηθήο ζαο ζπλαίλεζεο θ. 

Τπνπξγέ. Έρνπκε φκσο πξφβιεκα κε ηνπο αξρηθνχο ζπλεηαίξνπο, επηηξέςηε 

κνπ λα ηνπο ραξαθηεξίζσ, ηελ Παηνλία φπνπ ν ΥΤΣΑ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ζε απηφλ ην Γήκν θαη εθεί δελ ππάξρεη ε επίζεκε απφθαζε 

ελδνπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο, επηηξέςηε κνπ λα ηελ ραξαθηεξίζσ, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε θάεη πξφζηηκν αθφκα θαη γη‟ απηφ εδψ ην ιφγν, γηα ηα 

απνξξηκκαηνθφξα δειαδή πνπ κπήθαλε κέζα ζην ΥΤΣΑ Γηαλληηζψλ.  
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  Πξνζπάζεζα θαη ζπλνκίιεζα κε φινπο ηνπο φκνξνπο Γήκνπο 

γηαηί ππάξρεη δηαζέζηκνο πφξνο, είρακε πξνρσξήζεη ζε αλαλέσζε ηεο 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζην ΥΤΣΑ ησλ Γηαλληηζψλ δειαδή 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ηα έξγα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο.  

  Ννκίδσ φκσο φηη πάληα δελ κπνξνχκε έηζη, δελ βξίζθνπκε ην 

θαηάιιειν ηάηκηλγθ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία ζπλάληεζε φινη καδί. Πνιιέο 

πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη. Σέινο πάλησλ, ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα 

ζθεθηφκαζηε ηνλ αλαγθαζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ. Γελ κπνξψ λα ηνλ ραξαθηεξίζσ 

θάπσο αιιηψο, γηαηί εηιηθξηλψο δελ ραίξνκαη θαζφινπ πνπ αθφκα θαη ζήκεξα 

δεκνπξαηνχκε ΥΤΣΑ. Μεζνδνινγίεο δειαδή ηεο πξνεγνχκελεο εηθνζαεηίαο, 

ίζσο θαη παιαηφηεξεο. Ναη κελ κπνξεί λα είκαζηε εληάμεη πεξηβαιινληηθά αιιά 

λνκίδσ ζα πξέπεη λα έρνπκε πξφβιεκα ζπλεηδεζηαθφ γη‟ απηά πνπ ράλνπκε 

απφ ηελ ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ.  

  Θεσξψ ινηπφλ φηη ζηελ πξψηε Καιιηθξαηηθή ηξηεηία θαη ππφ ην 

βάξνο ηεο δηνηθεηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γήκσλ θαηνξζψζακε λα 

εληάμνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε ζεκαληηθά έξγα πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ 

ράξε ζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηελ άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, πνπ ζεκεησηένλ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ.  

  Γη‟ απηφ ινηπφλ ηνπο επραξηζηψ απφ θαξδηάο εμ νλφκαηνο φινπ 

ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα ήζεια λα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε γεληθφηεξα, ν Γήκαξρνο 

θχδξαο, πηέδνκαη πάξα πνιχ, πξέπεη λα πάσ εθηάθησο θάπνπ θαη λα 

κπνξέζσ λα μαλαγπξίζσ. Να ηνπνζεηεζψ, αλ κηιήζεηε 2 - 3 ιεπηά, γηαηί εγψ 

έρσ εθηεζεί ιηγάθη θαη ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ. Θα θχγσ θαη ζα μαλάξζσ. Αο 

ηνπνζεηεζψ αλ δελ ζαο πεηξάδεη.  

  Ννκίδσ κε ηελ νινθιήξσζε νπζηαζηηθά φισλ ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ Γεκάξρσλ έρσ κηα ζαθή εηθφλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λα επραξηζηήζσ 

φινπο ηνπο Γεκάξρνπο γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, ήηαλ πνιχ ρξήζηκεο θαη λα 

είζηε ζίγνπξνη φηη ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαη ζην ζρεδηαζκφ αιιά θαη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνλ δηθφ καο. Άιισζηε απηφο ήηαλ θαη ν ζηφρνο ηεο 

ζεκεξηλήο ζπλάληεζεο.  
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  Σέζεθαλ πάξα πνιιά ζέκαηα, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ην ΚΑΠΔ, 

ηα νπνία είρα ηελ αξκνδηφηεηα κέρξη πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ζα ηα κεηαθέξσ 

αθξηβψο φπσο είλαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, φπσο θαηαηέζεθαλ, θαη ζηελ 

αξκφδηα Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο θαη λα αλαιάβεη θαη ελδερνκέλσο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο, ελδερνκέλσο Γήκαξρε θαη λα καδεπηείηε φινη καδί 

νη Γήκαξρνη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα παξνχζεο ηεο εγεζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ηεο Γξακκαηέσο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο π.ρ. γηα λα δνζνχλε ελδερνκέλσο ιχζεηο επηηφπνπ.  

  ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα, λα πσ κνλάρα έλα πξαθηηθφ ζέκα κε 

ην ζέκα κε ην ΦΠΑ πνπ άθνπζα πάξα πνιινχο Γεκάξρνπο θαη έρνπλε δίθην. 

Απφ ηελ πιεπξά ηε δηθηά καο εκείο ζα θάλνπκε νηηδήπνηε είλαη δπλαηφλ θαη 

ζίγνπξα ζα ‟ξζνχκε θαη ζε επαθή κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα ην 

ιχζνπκε ην ζέκα απφ θεη πέξα, γηαηί είλαη θνκβηθφο ν ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα λα αλνίμεη απφ εθεί πέξα ην ζέκα.  

  Να πσ δπν ιφγηα θαη λα θιείζσ. Σέζεθαλ πάξα πνιιά δεηήκαηα 

θαη αλαπφθεπθηα θαη πνιχ ινγηθά θαη είλαη θαη ρξήζηκν απηφ, μεθχγακε θαη 

νπζηαζηηθά απφ ην βαζηθφ ζέκα ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο. Μνπ δίλεηαη 

φκσο κία επθαηξία λα πσ γηαηί ηέζεθαλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζέκαηα κε ηελ 

αλάπηπμε, κε ηε δηαρείξηζε, κε ην θφζηνο, κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα πσ δπν 

πξάγκαηα ηα νπνία μεθχγνπλε.  

  Μηιήζακε γηα ΕΟΔ πξνεγνπκέλσο, γηα ην πψο βιέπνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα κηαο ζχγρξνλεο δηαρείξηζεο πνιηηηθήο γεο πνπ νπζηαζηηθά απφ ηε 

κία πιεπξά δελ ζα θαηαδπλαζηεχεη θαη δελ ζα θαηαπιαθψλεη νπνηαδήπνηε 

αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα γίλεηαη ζην ρψξν, αιιά θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ ζα 

ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

  Δίλαη κία λέα αλ ζέιεηε θνπιηνχξα ηελ νπνία πξνζπαζνχκε 

ζηγά-ζηγά λα νηθνδνκήζνπκε θαη κε ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

εδψ θαη 18 κήλεο, κία ζχγρξνλε αλ ζέιεηε αληίιεςε ζε ζρέζε κε ην πψο 

κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηε γε, λα πξνζηαηεχζνπκε ηνπο θπζηθνχο καο 

πφξνπο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια λα θάλνπκε πξάμε, πξάμε 

φκσο θαη φρη ιφγν, ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
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  Απηφ δελ ζέιακε λα είλαη έλα ιεθηηθφ αλ ζέιεηε πιαίζην ην νπνίν 

ζα ήηαλ ζε επίπεδν εμαγγειηψλ πνιχ ρξήζηκν ζηα απηηά πνιιψλ πνιηηψλ θαη 

δεκάξρσλ, ζέιακε λα είλαη κία απηή πξαγκαηηθφηεηα ζηγά-ζηγά θαη κάιηζηα 

κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν ζρέδην θαη φρη κε κία απνζπαζκαηηθή αλ ζέιεηε 

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ην έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, κε κία ζεκεηαθή 

παξέκβαζε γηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλε θάπνηνη Γήκνη ζε θάπνηα πεξηνρή 

ηεο ρψξαο καο.  

  ε έλα πνιχ δχζθνιν θνκκάηη φπσο είλαη ε ρσξνηαμία θαη φπσο 

είλαη θαη ε πνιενδφκεζε θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά νη Γήκαξρνη, πνπ έρεηε θαη 

πνιχ κεγαιχηεξε εκπεηξία ελδερνκέλσο απφ κέλα, φπνπ ππάξρνπλε 

παζνγέλεηεο ζπζζσξεπκέλεο δεθαεηηψλ, γηα λα κελ πσ πνιιψλ-πνιιψλ 

δεθαεηηψλ, φπνπ κε άλαξρν ηξφπν νπζηαζηηθά δνκήζεθε ε ρψξα καο.  

  Δκείο μεθηλήζακε θαη είπακε φηη ζα θάλνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ζα απνηππσζεί κε ζπγθεθξηκέλα 

λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία λνκνζεηήκαηα ζα απνηεινχλε θνκκάηηα ελφο λένπ 

παδι, πνπ ζην ηέινο ηεο εκέξαο, δειαδή ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδξνκήο πνπ 

πηζηεχνπκε φηη ζα είλαη κεο ζην θαινθαίξη λα έρνπκε ηελ εμήο εηθφλα: λα 

ππάξρνπλε ζπγθεθξηκέλα 4 - 5 βαζηθά λνκνζεηήκαηα πνπ ζα έρνπλε 

ρσξνηαμηθφ - πνιενδνκηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν ην θάζε έλα απφ κφλν ηνπ 

ζα απνηειεί κηα κηθξή αλαηξνπή, ζα έρεη έληνλα κεηαξξπζκηζηηθά ζηνηρεία θαη 

φια καδί ζα αιιάδνπλε πιήξσο ηελ εηθφλα ζε ζρέζε κε ηελ δηακφξθσζε κηαο 

ζχγρξνλεο πνιηηηθήο γεο, φπνπ ηειηθά ηη ζα γίλεηαη;  

  Απφ θεη πνπ, φπσο εηπψζεθε απφ θάπνηνπο θαη πνιχ εχζηνρα, 

ηα πάληα απαγνξεχνληαη, αθφκα θαη λα θάλεηο κηα κηθξή απνζήθε ή απιψο 

κηα κηθξή παξέκβαζε ζην πνπζελά ζα ιέγακε, φπνπ δελ ππάξρεη θακία 

πξαγκαηηθά πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, ηα πάληα απαγνξεχνληαη θαη ζα 

πξέπεη λα πάξεηο ζπγθεθξηκέλε άδεηα θαη λα πεξάζεηο κία δαηδαιψδε 

δηαδξνκή απφ γξαθεηνθξαηία γηα λα θάλεηο ην πην απιφ θαη αληηιακβάλεζηε 

θαη πφζα πξνβιήκαηα έρεη ε γξαθεηνθξαηία, θάησ απφ ηνλ ηίηιν 

γξαθεηνθξαηία ηη κπνξεί ν θαζέλαο λα βάιεη, θάησ απ‟ ηελ νκπξέια 

γξαθεηνθξαηία.  

  Δκείο ζέινπκε λα θάλνπκε ην αληίζεην. Να κπνξέζνπκε λα 

δηαζθαιίζνπκε απφ ηε κία πιεπξά θαη λα πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβψο ζαλ 
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ρψξα ηη είλαη απηφ πνπ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε θαη απφ θεη θαη πέξα κε 

πξνυπνζέζεηο λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππάξμεη αλάπηπμε.  

  Γη‟ απηφ μεθηλήζακε ζπνλδπισηά ζα έιεγα θαη απηφ μέξεηε δελ 

είλαη θαη πνιχ αβαληαδφξηθν, νχηε πνιχ, ζπγλψκε γηα ηελ έθθξαζε, 

πηαζάξηθν πνιηηηθά ην λα θάλεηο έλα πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο ζηγά-ζηγά ζα 

ζνπ νξγαλψζεη ην ρψξν γηα ηα επφκελα πνιιά ρξφληα. Δλδερνκέλσο θαη απηφ 

λα ήηαλε θαη έλα αλάρσκα ζε νπνηαδήπνηε ζθέςε ζην παξειζφλ.  

  Δκείο φκσο ζαο είπα θαη ζηελ εηζαγσγή κνπ ληψζνπκε θαη ην 

ληψζνπκε πξαγκαηηθά κέζα καο φηη είκαζηε ζην ηέινο κηαο επνρήο θαη 

ζέινπκε θαη πνιηηηθά θαη λα ιεηηνπξγνχκε θαη λα ζθεπηφκαζηε κε έλαλ 

εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οχησο ή άιισο απηή ε δχζθνιε ζπγθπξία πνπ 

πεξλάκε ηψξα, ε δνθηκαζία ζαλ ρψξα, δελ είλαη απνζπλδεδεκέλε θαη κε 

πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ ππήξραλ γηα πνιιά ρξφληα.  

  Άξα αλ ζέινπκε λα είκαζηε ζνβαξνί θαη αμηφπηζηνη θαη λα 

απνθαηαζηήζνπκε θαη ηε ζρέζε καο κε ηελ θνηλσλία θαη κηιάσ θαη πνιηηηθά 

ηψξα γηαηί νη πεξηζζφηεξνη είζηε θαη αηξεηνί θαη αληηιακβάλεζηε θαη ηε 

δπζθνιία πνπ έρεηε π.ρ. λα πινπνηήζεηε έλα πξφγξακκα θαη λα εληνπίζεηε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζσζηά εληνπίζαηε ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζην 

θεληξηθφ θξάηνο, είκαη ζίγνπξνο φηη πνιινί απφ ζαο ζπλεηδεηνπνηείηε θαη ηα 

ληψζεηε πψο ιεηηνπξγεί ε δεκφζηα δηνίθεζε ζην ίδην ζαο ην Γήκν, ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο.  

  Δπηηξέςηε κνπ ιηγάθη απηφ, ππεξβαίλσ ην κέηξν, γηαηί έρσ θαη 

ηελ εκπεηξία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είρα ηελ ηηκή λα επηηειέζσ θαη 

Αληηδήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ήκνπλα νθηψ ρξφληα δεκνηηθφο 

ππάιιεινο θαη έηζη έρσ κηα ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία.  

  Θέισ λα θαηαιήμσ θαη λα πσ φηη εδψ θαη ελάκηζη ρξφλν 

μεθηλψληαο απφ ην Νφκν γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη γηα ηνπο δαζηθνχο ράξηεο, 

πξνρσξψληαο ζην Νφκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη 

ην πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην, φπνπ ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηείαο είλαη 

επηηέινπο κεηά απφ 40 - 50 - 60 ρξφληα ζε θάζε πεξίπησζε λα έρνπκε 

θαηαγεγξακκέλν ην δνκεκέλν ρψξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ βεβαίσο θαη ηνπ 

απζαίξεηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, γηα λα κπνξέζεη ε πνιηηεία λα έρεη ηηο βάζεηο 

θαη ηα δεδνκέλα, αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε ηερλνθξαηηθά, επηρεηξεζηαθά θαη 
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ζνβαξά, λα έρνπκε ηηο βάζεηο, ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, 

γηα λα κπνξέζσ λα αζθήζσ ζαλ επίζεκε πνιηηεία κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.  

  Άξα ζέισ λα ζαο πσ φηη ην θάζε λνκνζέηεκα, δελ ρξεηάδεηαη λα 

πσ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη γηα ην φηη είλαη ην λνχκεξν έλα 

αλαπηπμηαθφ εξγαιείν φρη κνλάρα ζην θνκκάηη ηεο ρσξνηαμίαο, εγψ ζα έιεγα 

ζε επίπεδν εζληθφ.  

  Άξα βιέπεηε πψο ην θάζε λνκνζέηεκα ην νπνίν θάλνπκε ζαο 

είπα έρεη έληνλα κεηαξξπζκηζηηθά ζηνηρεία απφ κφλν ηνπ θαη φια καδί 

κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ κε κία πιήξε εηθφλα κηαο αιιαγήο θνπιηνχξαο.  

  Πξνρσξήζακε ην δήηεκα, πξνρσξνχκε ηψξα ην δήηεκα ηεο 

ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο πνπ έρεη λα θάλεη βεβαίσο θαη κε ηνπο νηθνδνκηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ ηξάπεδα γεο, έλαο ζχγρξνλνο 

ζεζκφο, θάλνπκε παξεκβάζεηο ζηα ζέκαηα ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

μέξεηε φηη είλαη ην πην δχζθνιν θνκκάηη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζε ζρέζε κε 

ηα δαζηθά.  

  Έρνπκε πξνρσξήζεη ζε έλα λνκνζρέδην πνπ βάδνπκε δαζηθέο 

παξεκβάζεηο - επεκβάζεηο κέζα ζε δαζηθέο εθηάζεηο, πνπ δηεπθνιχλνπκε 

θπξίσο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλε 

αληηθείκελν κέζα ζηελ χπαηζξν θαη ζα θαηαιήμνπκε κε ηε ρσξηθή θαη 

πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε ηελ νπνία ηελ επεμεξγαδφκαζηε εδψ θαη έλα 

ρξφλν, ζπκπιεξψλνληαο έλα παδι, φπσο ζαο είπα, γηα λα αιιάμνπκε ηελ 

νπηηθή απηή.                                    

  ‟ απηφ ην πιαίζην ινηπφλ ην ΔΠΠΔΡΑΑ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν ην νπνίν δηαπεξλά νξηδφληηα φιεο ηηο δξάζεηο θαη είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ε δηθηά ζαο ε ζπκβνιή ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα κπνξέζνπκε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πξαγκαηηθά σο ην δφξπ ηεο αλάπηπμεο ζην θνκκάηη ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη φρη κφλν.  

  Κιείλνληαο ινηπφλ ήζεια λα ζαο πεξηγξάςσ ιίγν-πνιχ ην 

κνληέιν γηαηί μέξεηε πνιιέο θνξέο ην ιέσ κέζα ζηε Βνπιή, ζηηο 

πξνγξακκαηηθέο κνπ δειψζεηο, έρνπκε θάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ην ιέκε ιηηά, 

πνιιέο θνξέο φκσο βιέπνπκε ζεκεηαθά θαη πνιχ απνκνλσκέλα γεγνλφηα γηα 
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λα αμηνινγήζνπκε κηα πξνζπάζεηα. Δγψ δελ δεηάσ λα αμηνινγεζεί ζεηηθά ή 

αξλεηηθά, είλαη ην θαζήθνλ κνπ πνπ θάλσ νχησο ή άιισο ζαλ Τπνπξγφο 

Πεξηβάιινληνο, Αλαπιεξσηήο ζην θνκκάηη απηφ, φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα ην 

ληψζεηε θαη φινη εζείο νη νπνίνη είζηε ζπκκέηνρνη.  

  Αθνχζηεθε πξνεγνπκέλσο ην φινη καδί κπνξνχκε. Φπζηθά. 

Δίκαζηε ζε κία θάζε φπνπ θαλείο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη κφλνο ηνπ θαη 

φπνηνο πξνρψξεζε κφλνο ηνπ ζην παξειζφλ είδακε φηη ηειηθά ην απνηέιεζκα 

γηα ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα δελ ήηαλ θαιφ.  

  Δγψ ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ, φπσο ην έρνπκε θάλεη θαη ζηελ 

Φιψξηλα, φπσο ην θάλακε θαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, θαηαγξάθνπκε φιεο ηηο 

πξνηάζεηο, απνηππψλνληαη, είλαη νπζηαζηηθά αλ ζέιεηε κία δχλακε πνπ καο 

δίλεη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ δηθψλ ζαο, καο ελδηαθέξεη ε θξηηηθή, 

αιίκνλν, πνιηηηθνί είκαζηε.  

  Πξέπεη λα καο εληνπίδεηε πνχ δελ πάεη θαιά ην πξάγκα γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θάλνπκε βειηησηηθέο θηλήζεηο θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη απ‟ ηε 

δηθηά καο ηελ πξνζπάζεηα είκαζηε ηαγκέλνη ζ‟ απηφ ην έξγν, φπσο θαη ζεηο, 

φινη νη αηξεηνί είζηε ηαγκέλνη ζην λα ππεξεηήζεηε ηνλ ηφπν ζαο θαη εκείο 

γεληθφηεξα έρνπκε κία ηέηνηα ζηφρεπζε, γηα λα κπνξέζνπκε ηειηθά λα 

αθήζνπκε θάηη θαιχηεξν ζηα ίδηα καο ηα παηδηά, γηαηί λνκίδσ απηφ είλαη θαη ην 

δηαθχβεπκα πνπ καο ελψλεη φινπο.  

  Να επραξηζηήζσ πάξα πνιχ, ζα κνπ επηηξέςεηε λα 

απνρσξήζσ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα επηζηξέςσ πάιη πίζσ γηα λα αθνχζσ 

θαη ηηο ππφινηπεο νκηιίεο, πξέπεη λα κεηαθεξζψ γηα κία ψξα θαη ζα 

επηζηξέςσ πίζσ. Να ‟ζηε θαιά, επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

 

ην ζεκείν απηό απνρώξεζε ν Τπνπξγόο Αλαπιεξσηήο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

θ. ηαύξνο Καιαθάηεο 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Ο Γήκαξρνο θχδξαο, ν θ. Υνΐδεο.   

Γ. ΥΟΪΓΖ: Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ ηεο Απνθεληξσκέλεο, θχξηε 

Πξντζηάκελε, απιψο ήζεια λα ζαο πσ φηη θαη εκείο ζπκκεηέρνπκε ζην 
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πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, γηα απνπεξάησζε ησλ δηθηχσλ ησλ νκβξίσλ 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, κήθνο 12.830 κέηξσλ αγσγνχ θαη θφζηνπο ελφο 

εθαηνκκπξίνπ 915 ρηιηάδσλ επξψ.  

  Πξφθεηηαη γηα δίθηπα νκβξίσλ, ζπκπιεξσκαηηθά βέβαηα, γηαηί 

πνιιά έθηηαμε ν Γήκνο κε δηθά ηνπ έζνδα θαη απφ ην Σακείν πλνρήο κε ην 

πξνζσξηλφ πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ πλνρήο.  

  Δίλαη λέα δίθηπα ζηελ επέθηαζε ηεο πφιεσο ηεο θχδξαο θαη 

κέζα ζηελ παιηά πφιε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ κεηθηψλ δηθηχσλ πνπ 

ππήξραλ εθεί γηα λα γίλεη δηαρσξηζκφο πιένλ ησλ ιπκάησλ απφ ηα φκβξηα 

λεξά.      

  ια ηα ιχκαηα ζα θαηαιήμνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζκέλν αγσγφ θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθεξφκελα ηα ιχκαηα ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε κία 

κνλάδα εθ ησλ δχν ηνπ βηνινγηθνχ. 

  Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεχηεξεο κνλάδνο ήδε μεθηλήζακε κία 

πξφηαζε, κειέηε πξφηαζε ζην ΔΣΔΑ πιένλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ δεκνηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο Μαπξνβνπλίνπ, αλάληε ηνπ βηνινγηθνχ, γηα λα πάξνπκε ηα 

ιχκαηα. Δθεί ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο θηηαγκέλν εδψ θαη κία 

δεθαπεληαεηία.  

  Σαπηφρξνλα πξνρσξνχκε ζε επηθαηξνπνίεζε κηαο άιιεο 

κειέηεο ελφο δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη απηφ αλάληε ησλ εβεζηηαλψλ 

φπνπ ην κηζφ δίθηπν είλαη θηηαγκέλν θαη ζπλδέεηαη κε ην βηνινγηθφ, γηα λα 

ηειεηψζνπκε κε ην ππφινηπν θαη ηέινο εθείλν ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα πνπ 

ηειεπηαίν κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ ηα ιχκαηα φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα 

δηαξξνήο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αληιηνζηάζηα, ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα 

ηνπ Ρηδνχ, εθεί πξέπεη λα θάλνπκε πιήξε δίθηπν κεο ζηνλ νηθηζκφ θαη δίθηπν 

ζχλδεζεο.  

  Απηφ είλαη πεξίπνπ ην πεξίγξακκα ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη. Ήζεια 

εδψ φκσο λα ηνπνζεηεζψ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θ. Γεληθέ. ην 

Γήκν θχδξαο ππάξρεη κία ηάθξνο ζηελ νπνίαλ αλαθέξζεθαλ θαη νη 

Γήκαξρνη ηεο Νάνπζαο ν θ. Καξακπαηδφο θαη ν θ. Βαιηάλεο θαη ν θ. 

Γεκεηξηάδεο ν Γήκαξρνο ηεο Αιεμάλδξεηαο.  

  Ζ ηάθξνο απηή θηίζηεθε ην 1930 γηα λα καδεχεη ηα λεξά ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ Αικσπίαο, Έδεζζαο θαη φινπ ηνπ Βεξκίνπ. Ξεθηλάεη απφ ην 
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Γήκν θχδξαο, ππνδερφκελνο ηηο εθβνιέο ησλ δχν πνηακψλ, Δδεζζαίνπ θαη 

Αικσπαίνπ θαη θαηαιήγεη ζηνλ Αιηάθκνλα.  

  Γπζηπρψο ηε ζεκεξηλή θαινθαηξηλή πεξίνδν κεηαθέξεη ιχκαηα. 

Έλα κέξνο είλαη απφ ηα αζηηθά φισλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ θαη ην δεχηεξν 

θαη κεγαιχηεξν κέξνο είλαη ηα ιχκαηα ησλ βηνκεραληψλ: θνκπφζηαο, ρπκνχ 

θαη θαηάςπμεο.  

  Καη απηά φια κεηαθέξνληαη ζηνλ Αιηάθκνλα θαη απφ ηνλ 

Αιηάθκνλα κεηαθέξνληαη ζηνλ θφιπν ηεο Θεζζαινλίθεο φπνπ επεξεάδνπλ 

ηνπο πάληεο.  

  Άξα εκείο θάλνπκε κία έθθιεζε επεηδή δελ κπνξεί λα 

παξέκβνπκε ζηνπο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ησλ βηνκεραληψλ λα γίλεη κία 

παξέκβαζε, είηε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ είηε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ βηνινγηθψλ, νη νπνίνη απνδίδνπλ θαηά 20%, φρη 

παξαπάλσ. Γη‟ απηφ θαη είλαη ηεξάζηηα ε κφιπλζε.  

  Δπίζεο αλαθέξζεθε ν θ. Γήκαξρνο ηνπ Γίνπ φηη νη βφζξνη είλαη 

φινη απνξξνθεηηθνί. Να κελ μεγειηφκαζηε. Απηή ηε ζηηγκή ην θσινβαθηεξίδην 

θάλεη πάξηπ ζηα ππφγεηα λεξά θαη θάζε ρξφλν ε αχμεζε είλαη ηξνκαθηηθή. 

Απμάλνληαη θαηά γεσκεηξηθή πξφνδν.  

  Άξα ε πξφηαζή καο είλαη λα βνεζήζεηε θαη εζείο ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηηο κειέηεο, λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε δίθηπα ζε θάζε δεκνηηθφ 

δηακέξηζκα θαη κηθξνχο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνζηαηεχζνπκε φζν είλαη δπλαηφλ ην πεξηβάιινλ. 

  Ζ δεχηεξε ελφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηα 

ζηεξεά απφβιεηα: αζηηθά, αγξνηηθά. Δίλαη δηάζπαξηα φπνπ βξνπλ. πνπ 

βξνχκε ρψξν ηα πεηάκε, είηε ιέγνληαη παιηέο θνίηεο πνηακψλ, είηε ιέγνληαη 

απνζηξαγγηζηηθά δίθηπα, είηε θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Έπηπια, ζηξψκαηα, 

παπιψκαηα, ιάζηηρα απηνθηλήησλ, ηξαθηέξ, αγξνηηθψλ εξγαιείσλ, πιαζηηθά, 

ζσιήλεο άξδεπζεο - χδξεπζεο - απνρέηεπζεο θαη ηα πιαζηηθά πιένλ ησλ 

ζεξκνθεπίσλ θαη απηά πνπ βάδνπλε ζηα ζπαξάγγηα γηα λα θάλνπλε 

ζεξκφηεηα, γηα λα θάλνπλ κεγάιε παξαγσγή.  

  ια απηά κνιχλνπλ ηεξάζηηα ην πεξηβάιινλ. Δκείο θάλακε δχν 

εκεξίδεο θαη δχν εκεξίδεο έθαλε θαη ε ΠΔΓΔ εδψ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη 

κηινχκε γηα ππξφιπζε ή γηα κνξηαθή δηάζπαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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γιπηψλνπκε ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή πνπ κνιχλνπκε ην έδαθνο, ην θφζηνο 

απηήο, αιιά πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη παξάγνπκε ελέξγεηα.  

  Μαο είπαλ φηη κπνξεί θαίγνληαο απηά κε ηξφπν, παξάγνληαο 

έιαηα θαη θαίγνληάο ηα λα παξάγνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα ή λα παξάγνπκε 

θαχζηκα απφ φια απηά, δηφηη ην ιάζηηρν απφ φ,ηη καο είπαλ 70% δίλεη θαχζηκν. 

Τγξφ θαχζηκν. Γηαηί λα κελ ην εθκεηαιιεπηνχκε θαη γηαηί λα κελ 

πξνρσξήζνπκε πάλσ ζην ζέκα απηφ κε ηνλ ηξφπν ηεο ππξφιπζεο, ηελ 

νπνίαλ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο κελ ςήθηζε θαη ην έρεη ζαλ λνκνζρέδην, 

ζαλ Νφκν θαη ε Πεξηθέξεηα δελ ηελ βάδεη ζην πξνγξακκαηηζκφ. Άξα κπνξεί 

λα ζθεθηνχκε θαη πνιιά άιια πξάγκαηα.      

  Ζ άιιε ελφηεηα είλαη νη πδάηηλνη πφξνη. Δθαηνκκχξηα θπβηθά 

λεξνχ ράλνληαη θαη αθνχσ ρξφληα νιφθιεξα γηα ην θξάγκα ηνπ Αικσπαίνπ, ην 

νπνίν αθνχκε - αθνχκε αιιά έξγν δελ βιέπνπκε θαη πάιη ηψξα απηή ηελ 

επνρή, θ. Γεληθέ, ππάξρεη εηαηξεία ε νπνία θάλεη γεσηξήζεηο γηα λα δεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ εδάθνπο.  

  Απηφ κπνξεί λα επαλαιήθζεθε εθαηνληάδεο θνξέο. Άξα πξέπεη 

λα πξνρσξήζνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν. Θα αξδεχζνπκε κία ηεξάζηηα έθηαζε, 

ζα γιπηψζνπκε ηα ηεξάζηηα έμνδα ησλ γεσηξήζεσλ, ζα ζηακαηήζεη ε 

άληιεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη ηαπηφρξνλα κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη 

εκπινπηηζκφ απφ ηα παιηά ξέκαηα ή ηα απνζηξαγγηζηηθά δίθηπα ηα ρσκάηηλα 

πνπ έρνπκε. Άξα δηπιφ ην φθεινο. Καη ην ηειεπηαίν φθεινο πνπ ζα έρεη ν 

παξαγσγφο απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.  

  Σειεπηαία ελφηεηα ηελ νπνίαλ βάδνπκε είλαη ε ελέξγεηα. Με 

έθπιεμε, αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, άθνπζα πξν εκεξψλ ζηελ ηειεφξαζε φηη 

ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο ηνπ Λνλδίλνπ βάιαλε θσηνβνιηατθά, ηα απνζβέζαλε 

ζε δπν ρξφληα θαη απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ηδάκπα ελέξγεηα. Με ζπγρσξείηε, ην 

Λνλδίλν θαη ε Διιάδα. Ση ειηνθάλεηα ππάξρεη εθεί θαη ηη εδψ. Γηαηί δελ ην 

πξνρσξάκε;  

  ζεο θνξέο θαη λα ελνριήζακε θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

αιιά θαη ην δηθφ ζαο Τπνπξγείν δπζηπρψο απάληεζε δελ πήξακε. Ήδε εκείο 

μεθηλήζακε γηα λα θάλνπκε θάπνηεο κειέηεο. πσο είπε θαη ν Θφδσξνο καδί 

μεθηλήζακε, ν Παπαδφπνπινο ηεο Θέξκεο ν Γήκαξρνο. 
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  Δάλ βάινπκε θσηνβνιηατθά πάλσ ζηα ζπίηηα, ζηα θηήξηα ηνπ 

Γήκνπ, ζηα ζρνιεία θαη ζε κηθξέο άγνλεο πεξηνρέο λα παξάγνπκε, φρη λα 

θάλνπκε εκπνξία, λα παξάγνπκε ην ξεχκα απηφ πνπ μνδεχνπκε θαη γηα 

ζέξκαλζε αιιά θαη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο: θσηηζκφο θιπ. ηνπο Γήκνπο. Ξέξεηε 

ηη πιεξψλεη έλαο κηθξφο Γήκνο φπσο είκαη εγψ ησλ 20 ρηιηάδσλ θαηνίθσλ ζηε 

ΓΔΖ; Έλα εθαηνκκχξην επξψ γηα χδξεπζε, άξδεπζε, θνηλφρξεζην θσηηζκφ 

θαη ηε ρξήζε ζηα θηήξηα ηνπ Γήκνπ. Γεο ηε απηά θ. Πξντζηάκελε, εγψ λνκίδσ 

φηη πξέπεη λα βνεζεζνχλ νη Γήκνη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν.   

  Καη ήζεια λα πσ επηγξακκαηηθά θιείλνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληνχκε φινη νη δήκαξρνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

Αθνχζαηε κεξηθά παξαδείγκαηα. Γηα λα πάξσ έγθξηζε εγψ γηα λα γίλεη έλα 

αξδεπηηθφ δίθηπν ππέβαια ηε κειέηε, πιεξψζακε ηε κειέηε, ηελ ππνβάιακε 

ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ην ΟΠΑΥ θαη ερζέο ήξζε ε έγθξηζε απφ ηε 

Γηεχζπλζε Τδάησλ γηα λα πξνρσξήζνπκε λα ζηείινπκε ζην Τπνπξγείν γηα λα 

καο δψζεη ηελ έγθξηζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  

  Ζ θσιπζηεξγία απηή ηξία ρξφληα γηα λα πάξνπκε έγθξηζε ΜΠΔ 

θαη άιιν έλαλ ελάκηζη ρξφλν απφ ηε Γηεχζπλζε Τδάησλ. Οη αγθπιψζεηο είλαη 

πνιιέο, άιια δπν ζα αλαθέξσ θαη εγψ, αλαθέξαλε θαη άιινη ζπλάδειθνη. Σνπ 

ηδίνπ ηνπ θξάηνπο. Πήγακε λα θιείζνπκε ηε ρσκαηεξή ηελ ηειεπηαία πνπ 

ππάξρεη ζην Γήκν θαη επεηδή ζηελ έθηαζε ήηαλ θαη ελάκηζη ζηξέκκα ηεο 

Γηεπζχλζεσο Γεσξγίαο επί ελάκηζη ρξφλν παηδεπφηαλ λα δνπλ πψο ζα καο ην 

δψζνπλ, είηε λα ην λνηθηάζνπκε, είηε λα ην αγνξάζνπκε θαη ζην ηέινο ήξζαλ 

Δπηηξνπέο γηα λα θάλνπλ θάηη ηέηνην.  

  Καη αο είλαη θαιά ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ην έβγαιε απέμσ θαη 

θάλακε ην ππφινηπν θαη ρζεο ππνγξάςακε ηε ζχκβαζε. Απφ ην 2008. Γειάηε. 

Να ζαο πσ έλα νμχκσξν; Τπήξρε έλα ηδησηηθφ γπκλάζην ην νπνίν έγηλε ην ‟72. 

Γφζεθαλ άδεηεο κέζα ζε έλα αγξφθηεκα. Ήξζε ην ζρέδην πφιεσο, ην εληάζζεη 

θαη ην βάδεη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δίλνληάο ηνπ βέβαηα νηθφπεδα 

απηνχζηα.  

  Πήγακε δειαδή θαη πιεξψζακε ην θηήξην απφ 60 ρηιηάδεο, απφ 

30 ρηιηάδεο ηνπο δχν ηδηνθηήηεο θαη πξηλ έλα κήλα έξρεηαη κία Δγθχθιηνο απφ 

ην Κηεκαηνιφγην θαη ιέεη μέξεηε, εθείλν ην θηήξην πνπ έγηλε, ην κηζφ είλαη κέζα 

ζε θνίηε πνηακνχ, είλαη δηθφ καο. Διάηε, είπα, πάξηε ην.  
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  Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Γήκαξρν. ίγνπξα ζα δηαβηβάζσ ζηνλ 

Τπνπξγφ φια ηα νξηδφληηα ζέκαηα. Θα ήζεια ηψξα λα θάλνπκε έλα κηθξφ 

δηάιεηκκα κηζήο ψξαο γηα έλα ειαθξχ γεχκα θαη ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη θαη 

ηνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ, επεηδή ζέιαλε… 

Θέιεηε λα θχγεηε; Ο δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ; Δληάμεη. Οπφηε αλ είλαη λα 

κηιήζεη ζπλνπηηθά ν θ. Παπάο αλ δελ θάλσ ιάζνο, νπφηε αο κηιήζεη θαη ν θ. 

Μνχθνο, φζν γίλεηαη ζπλνπηηθά αλ είλαη δπλαηφλ γηα λα θιείζνπκε απηή ηελ 

ελφηεηα πιήξσο. Δπραξηζηψ.  

Β. ΠΑΠΑ: Θα θξνληίζσ, θ. Γεληθέ κνπ, λα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Άιισζηε 

εγψ δελ ζα αζρνιεζψ, δελ ζα ζαο πσ ηίπνηα γηα Απηνδηνίθεζε, ζα ζαο πσ 

θάηη δηαθνξεηηθφ. Θα κηιήζσ γηα ην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ.  

  Σν λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ φηαλ ζρεδηάζηεθε είρε θάλεη κία 

πξφβιεςε λα δεκηνπξγεζνχλ φιεο νη θαηάιιειεο ππνδνκέο νχησο ψζηε λα 

κπνξεί ζην κέιινλ λα παξάγεη κφλν ηνπ ειεθηξηθφ ξεχκα. ηαλ ινηπφλ 

ιεηηνχξγεζε ην 2000, πξηλ απφ 13 ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδεζήθακε κε ην 

πγξαέξην, είδακε φηη ζπλέθεξε πάξα πνιχ ην λνζνθνκείν λα απνθηήζεη δηθή 

ηνπ κνλάδα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αιιά θαη ζεξκφηεηνο. 

Γειαδή ηνπ δεζηνχ λεξνχ.  

  Βέβαηα δελ ππήξραλ ηα ρξήκαηα θαη φηαλ κεηά άλνημε ην 

πξφγξακκα απφ ην Τπνπξγείν πξνζπαζήζακε ακέζσο λα εθπνλήζνπκε ηε 

κειέηε ε νπνία ηειείσζε ζε ηξεηο κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιακε ζηελ 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ηηο εγθξίζεηο.  

  Δδψ ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη ην παξάπνλφ κνπ, πνπ ην άθνπζα 

θαη απφ φινπο δειαδή ηνπο ππφινηπνπο, θάλακε ηξεηο κήλεο γηα λα 

εθπνλήζνπκε κία κειέηε θαη έθαλε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 18 κήλεο γηα 

λα καο εγθξίλεη απηή ηε κειέηε, πνπ ήηαλ ππφζεζε κίαο κέξαο.  

  Καη αλ δελ επελέβαηλε ν Τπνπξγφο πνπ έθπγε γηαηί 

αλαγθαζηήθακε λα πξνζθχγνπκε ζε απηφλ ακθηβάιισ αλ ζα είρακε θαη 

πξνιάβεη ηηο πξνζεζκίεο. Θα ηηο είρακε ράζεη θαη ην έξγν δελ ζα γηλφηαλε.  

  Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ φηη ην κεγάιν καο πξφβιεκα φρη κφλν 

ζ‟ απηφ θαη ζε άιια είλαη φηη έρνπκε απέλαληί καο έλα δεκφζην ηνκέα ν νπνίνο 
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είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο θαη αδηάθνξνο θαη αληί λα ηνλ έρνπκε δίπια καο 

ζπκπαξαζηάηε θαη αξσγφ ηνλ έρνπκε απέλαληί καο.  

  Άξα ινηπφλ ην ζέκα ηεο πάηαμεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ. Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Δκείο μνδεχνπκε θάζε ρξφλν 

δχν εθαηνκκχξηα γηα ειεθηξηθφ ξεχκα. Σν ρξφλν. Τπνινγίζακε λα έρνπκε 700 

κε 800 ρηιηάδεο θέξδνο ην ρξφλν απφ ηελ ζπκπαξαγσγή απηήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο.     

  κσο εκείο ηελ κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο ηελ ζέινπκε ην 

πξσί γηαηί εθεί ιεηηνπξγνχλ ηα κεραλήκαηα πνπ είλαη πνιχ ελεξγνβφξα θαη 

ππνινγίδακε, φπσο έιεγε θαη ε κειέηε, ην απφγεπκα θαη ην βξάδπ λα 

επηζηξέθνπκε ην ξεχκα ζηε ΓΔΖ.  

  κσο ε ΓΔΖ αξλείηαη λα παίξλεη ην ξεχκα απηφ θαη λα καο 

πιεξψζεη βέβαηα ην αληίζηνηρν ηίκεκα. Δπηθαιείηαη θάπνηνπο πεξίεξγνπο 

ιφγνπο θαη ιέσ φηη είλαη ληξνπή, δειαδή λα παξάγνπκε εκείο ην ξεχκα, λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην δεκφζην, λα παξάγνπκε ην ξεχκα θαη ην απφγεπκα θαη 

ην βξάδπ λα ην πεηάκε. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη ην ζέκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

εδψ πξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε.  

  Απηά ήζεια λα πσ, ζαο επραξηζηψ θαη θαιή ζπλέρεηα.    

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Ο θ. Μνχθνο λα καο πεη δχν ιφγηα γηα 

ηα έξγα ηεο ΔΤΓΔ Θεζζαινλίθεο.  

Ν. ΜΟΤΚΟ: Καιεζπέξα ζαο. Κχξηε Πξντζηάκελε, εγψ ζαλ ππεξεζηαθφο 

παξάγνληαο θαη ηερληθφο ζα κηιήζσ θαζαξά γηα ην έξγν καο. Σν έξγν είλαη ε 

θαηαζθεπή δεχηεξνπ θιάδνπ θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ηεο 

Θεζζαινλίθεο.  

  Δίλαη έλα έξγν πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πφιε θαη γηα ηελ 

κείδνλα πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο είλαη 44 

εθαηνκκχξηα θαηά ηε κειέηε, αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε «ΞΑΝΘΑΚΖ ΑΣΔ» 

θαη ην ζπκβαηηθφ πνζφ είλαη ζηα 24 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ.  

  Σν έξγν μεθηλάεη απφ ην θξεάηην 50 θαη θηάλεη κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

  Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο 

ησλ παληνξξντθψλ απνξξνψλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ 
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πεξηνξηζκφ ησλ ππεξρεηιίζεσλ ζην Θεξκατθφ Κφιπν θαη ζεκαληηθφηαηε 

κείσζε ησλ εκθαληδφκελσλ πηέζεσλ ζηα ηκήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ θεληξηθνχ 

απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ν νπνίνο ιεηηνπξγεί εδψ θαη 25 - 30 ρξφληα, ηελ 

θάιπςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ κεηαθνξάο αθαζάξησλ πξνο ηελ 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο, ηελ εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο παξάθακςεο ηνπ 

πθηζηακέλνπ θιάδνπ ηνπ ΚΑΑ πξνο ηελ εγθαηάζηαζε γηα επηζεψξεζε θαη 

ζπληήξεζε αιιά θαη αληίζηξνθα, απφ ην λα ζπληεξνχκε ην δεχηεξν θιάδν γηα 

ηνλ ίδην ζθνπφ.  

  Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ γίλεηαη κε ηηο ειάρηζηεο 

πεξηβαιινληνινγηθέο νριήζεηο θαη δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

θεληξηθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ θαη εγθαηάζηαζεο. 

  Ο δεχηεξνο θιάδνο ν νπνίνο μεθηλάεη πεξίπνπ απφ ηελ γέθπξα 

πνπ ζπλαληάεη Μνλαζηεξίνπ, ηελ εζσηεξηθή πεξηθεξεηαθή θαη θηάλεη κέρξη 

ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Αθνινπζεί ζηε ράξαμή ηνπ ηνλ παιηφ 

απνρεηεπηηθφ αγσγφ, ηνλ πθηζηάκελν απνρεηεπηηθφ αγσγφ θαη πεξλάεη κέζα 

απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Μαηλεκέλεο, ηνπ Διεπζεξίνπ - Κνξδειηνχ θαη Δρεδψξνπ.  

  Σν ζπλνιηθφ κήθνο είλαη 4.605 κέηξα, απ‟ απηά ηα 4.398 είλαη 

λένο αγσγφο θαη ηα 207 είλαη ήδε έλα θαηαζθεπαζκέλν ηκήκα απφ ηελ 

Δγλαηία. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ είλαη ζσιήλαο GRP. Δίλαη 

παιννπιηζκέλν πνιπκεξέο, εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ θαη 

ζεξκνζθιεξελσκέλν. Ζ εζσηεξηθή δηαηνκή είλαη 2.800 κηιίκεηξ θαη πάρνο ηνπ 

ηνηρψκαηνο 51,4 ρηιηνζηά. 

  Δδψ πέξα έρνπκε κία ηνκή, δελ μέξσ αλ θαίλεηαη θαιά, είλαη κία 

ηνκή ζρεκαηηθή πνπ δείρλεη ην βάζνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ, δίπια απφ 

ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ.           

  Σν έδαθνο ην νπνίν θαηαζθεπάδνπκε είλαη πάξα πνιχ ραιαξφ, 

έρεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε 

ηελ έλδεημε παζζαινζαλίδσλ, κήθνπο 14 κέηξσλ θαη βάξνπο πεξίπνπ 1.300 

θηιά, έρνπλε πιάηνο ηεο παζζαινζαλίδαο γχξσ ζηα 60 εθαηνζηά, γίλνληαη 

δχν ζεηξέο παζζαινζαλίδσλ νη νπνίεο αληηζηεξίδνληαη ζε ηξία ζεκεία ζην 

έδαθνο, ζε βάζνο δχν κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα εμπγίαλζεο.  

  Δδψ πέξα πξέπεη λα επηκείλνπκε ζε έλα ηερληθά δχζθνιν 

θνκκάηη πνπ είλαη ε εμπγίαλζε γηαηί ν πδξνθφξνο νξίδνληαο είλαη πάξα πνιχ 
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πςειφο αιιά θαη ζην βάζνο πνπ θαηά ηε κειέηε ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο είλαη 

ηα λεξά ηα ππφγεηα, είλαη πάξα πνιιά, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ηζρπξή 

ελίζρπζε ηνπ εδάθνπο, εμπγίαλζε κε ιηζνξηπή πάρνπο κέρξη θαη δχν κέηξσλ.  

  Μέρξη ζήκεξα έρνπκε απνξξνθήζεη, δνπιεχνπκε ήδε ην πξψην 

ρηιηφκεηξν θαη έρνπκε απνξξνθήζεη πεξί ηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα επξψ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε έλα πνζνζηφ 17% ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

Οη ζσιήλεο είλαη εμάκεηξνη, φπσο ζαο είπα, κε δηαηνκή 2.800, εζσηεξηθνί, ην  

βάξνο θάζε ζσιήλα είλαη 7,2 ηφλνη, θαηεβαίλνπλε κε κηα κεζνδνινγία κέζα 

ζην ραληάθη πιάηνπο 6 κέηξσλ θαη θνπκπψλεη ν έλαο αγσγφο κε ηνλ άιινλ, 

ψζηε λα πεηπραίλνπκε απφιπηε πδαηνζηεγαλφηεηα, γηαηί ην πξφβιεκα ζε καο 

εδψ είλαη επεηδή ππάξρνπλ πνιιά ππφγεηα λεξά λα κελ κπαίλνπλε κέζα ζηνλ 

αγσγφ λεξά απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη δελ ιεηηνπξγεί ν αγσγφο γηα ηνλ 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίνλ γίλεηαη. 

  Απηφ ήηαλ ην πξψην έξγν πνπ θαηαζθεπάδεη απηή ηελ επνρή ε 

ΔΤΓΔ ιπκάησλ θαη επεμεξγαζίαο θαη είλαη εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Γεχηεξν έξγν είλαη ε δηεπζέηεζε ξεκάησλ ζηελ πεξηνρή 

επέθηαζεο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο θαη ζα παξαθαινχζα ηελ ζπλάδειθν Γήκεηξα 

Μαγθαβέινπ πνπ είλαη επηβιέπνπζα λα καο ην πεξηγξάςεη.  

Γ. ΜΑΓΚΑΒΔΛΟΤ: Καιεζπέξα. Γπν θνπβέληεο ζα πσ εγψ γηα ην έξγν. 

Δίκαζηε ζην ηειείσκα ηνπ έξγνπ, έρνπκε απνξξνθήζεη ην 83% πεξίπνπ απφ 

ηα ρξήκαηα, 9.800 ήηαλε ε ζχκβαζε, έρνπκε απνξξνθήζεη γχξσ ζην 9 

εθαηνκκχξηα θαη έρεη νινθιεξσζεί πεξίπνπ ην 93% ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ.  

  Αθνξά ηε δηεπζέηεζε ελφο ζέκαηνο ζην Γήκν Θέξκεο πνπ 

απνηειείηαη απφ δχν θιάδνπο, ηνλ Κιάδν Κ1 πνπ είλαη 2.690 κέηξα θαη ηνλ 

θιάδν Κ0 θαη νη θαζπζηεξήζεηο, απηφ πνπ άθνπζα θαη πάξα πνιινί πνπ 

είπαλε πξνεγνπκέλσο, νθείινληαη ζηελ Αξραηνινγία θαη καο θαη ε 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εγψ ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

απφ ηελ πιεπξά αο πνχκε ζαλ επηβιέπνπζα θαη ην άιιν πνπ ζα ήζεια λα πσ 

γηα ηα έξγα είλαη ιίγν λα επηζεκάλσ ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ 

ζηελ πξάμε θαη απηφ δεκηνπξγεί θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ δπζθνιεπφκαζηε λα 

ηα αληηκεησπίζνπκε θαη ζε ζρέζε κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο.  
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  Καη ζεσξψ φηη ζα πξέπεη εθεί ιίγν γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απηέο νη θαζπζηεξήζεηο λα κπνξέζνπλε λα απινπνηεζνχλε 

θαη λα ππάξρεη κηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε θνηλφ ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ γηα ην θαιφ ησλ πνιηηψλ θαη φρη λα είκαζηε αληηκέησπνη ν έλαο κε ηνλ 

άιινλ.  

  Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Αληηκέησπνη δελ είκαζηε βέβαηα ζε θακηά 

πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ κειεηψλ είλαη παιηά απηή ε θνιφληα πνπ 

ιέλε, είλαη ηεξάζηην πξφβιεκα, θάπνηε ειπίδσ ζηελ Διιάδα λα ιπζεί.  

  Μπνξείηε λα πεξάζεηε γηα ειαθξχ γεχκα θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ 

ζην δεχηεξν session λα παξακείλνπλ εδψ, δελ ζα πάκε ζηελ αίζνπζα 

«Γεξκαλφο».   

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
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ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014–2020 

 

ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ν. ΜΑΜΑΛΟΤΓΚΑ 

 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ε ζρέζε κε ηηο φπνηεο εκπιεθφκελεο παξαηεξήζεηο, 

πξνηάζεηο θαη γεληθά φ,ηη πξνζέγγηζε ππάξρεη, εγψ ζα ήζεια πάλησο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, δελ μέξσ αλ γλσξίδεηε αθξηβψο θαη κέζσ επηθνηλσλίαο θαη απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηα πνζά ηα νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη γηα ην πξφγξακκα ην αληίζηνηρν, ην ΠΔΠ ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

  Παξ‟ φιν φηη είρα αλαθέξεη νξηζκέλα πξάγκαηα, ζα δψζσ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πνζά κήπσο ρξεηαζηεί θαηά ηελ νκηιία θαη θαηά ηε 

ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη, γηα λα μέξεηε πάλσ θάησ πνχ θηλνχκαζηε απφ 

πιεπξάο ρξεκαηνδφηεζεο.  

  Δδψ θαίλεηαη απηφ πνπ αλέθεξα θαη ζηελ πξσηλή νκηιία, φηη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν δηαηίζεηαη γηα φιν ην πξφγξακκα, Μεηαθνξψλ, 

Τπνδνκψλ θαη ην Πεξηβάιινλ, είλαη 1.183.000 ην νπνίν αθνξά ην ΔΣΠΑ θαη 

3.178.000 ην νπνίν αθνξά ην Σακείν πλνρήο. Θα θάλσ απιψο κηα 

δηεπθξίληζε: Ση ζεκαίλεη Σακείν πλνρήο: Απηή ηε ζηηγκή ζα ζπδεηήζνπκε γηα 

ην πνζνζηφ ηνπ Σακείνπ πλνρήο πνπ αθνξά 1,9 δηο, γηαηί ην ππφινηπν κέρξη 

ην 3.178.000 αθνξά ππνδνκέο.  
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  Σν 1,9 δηο ινηπφλ αθνξά θαζαξά έξγα πεξηβάιινληνο, ζηα 

νπνία απηά έξγα πεξηβάιινληνο πξέπεη – πξέπεη λα δψζεηε πάξα πνιιή 

πξνζνρή ζ‟ απηφ- λα ζπκπεξηιεθζνχλ έξγα πγξψλ απνβιήησλ ηα νπνία είλαη 

ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά νηθηζκνχο Γ‟ πξνηεξαηφηεηαο, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θάπνηα έξγα κεγάια ή κηθξφηεξα ηα νπνία είλαη πνιηηηθέο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα πξέπεη απφ ην ππφινηπν πνζφ λα θαιπθζνχλ έξγα 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πνπ καδί κε ηε ζπλνιηθή ππνρξέσζε ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη απηφ πνπ ζαο είπα θάπνηα ζηηγκή, ην 1,6 δηο ζα πξέπεη λα 

θαηαλεκεζεί ην ππφινηπν πνζφ ζην ΔΣΠΑ. 

  Γειαδή αλ απνκέλεη, ιέσ έλα παξάδεηγκα, έλα πνζφ 400 

εθαηνκκχξηα απφ απηφ πνπ ζαο είπα πξηλ, δειαδή αθαηξέζνπκε ηηο 

ππνρξεψζεηο γηα Γ‟ νηθηζκνχο, αθαηξέζνπκε ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

νξηδφληηα ε ρψξα θαη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη κείλεη έλα πνζφ 400 

εθαηνκκχξηα, ζα πξέπεη 400 ή 500 εθαηνκκχξηα λα ηα δψζνπκε γηα η‟ 

απνξξίκκαηα απφ ην Σακείν πλνρήο θαη ην ππφινηπν πνζφ λα ην δψζνπκε 

απφ ην ΔΣΠΑ, άξα ζα πξέπεη λα ην δψζνπκε απφ ην ζηφρν 6 ηνπ ΔΣΠΑ. 

  Γειαδή αλ πάκε παξαθάησ θαη ζα δείηε εδψ πέξα ην ζηφρν 

απηφ πνπ ιέκε, ηνλ 6, είλαη φηη ζην ζεκαηηθφ ζηφρν 6 βιέπεηε φηη ην 

πεξηβάιινλ έρεη έλα απίζηεπηα κηθξφ πνζφ, δειαδή έρεη έλα πνζφ ησλ 25 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

πιεπξάο θεληξηθήο Τπεξεζίαο, δειαδή θεληξηθήο Αξρήο, είλαη κφλν 25 

εθαηνκκχξηα επξψ. 

  Άξα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ε πνιηηηθή απηή γηα λα 

εθπιεξσζεί, λα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία Πεξηθέξεηα 

ζηνπο δπν ζεκαληηθνχο ζηφρνπο, ηνλ 5 θαη ηνλ 6 πνπ ην πεξηβάιινλ έρεη 50 

εθαηνκκχξηα, ε Πεξηθέξεηα αληίζηνηρα ζ‟ απηνχο ηνπο ζηφρνπο έρεη 1 δηο. Άξα 

ζα πξέπεη λα θαιχςνπκε εκείο θάπνηεο ππνρξεψζεηο ζαλ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηα 50 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ηα ππφινηπα, ηηο ππφινηπεο πνιηηηθέο λα ηηο θαιχςνπκε 

απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία φ,ηη κείλεη απφ ηελ πνιηηηθή ηελ 

πεξηβαιινληηθή, λα θαιχςνπλ δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

  Δίλαη ιίγν κπεξδεκέλν ην ζχζηεκα, δελ μέξσ αλ κπνξεί λα γίλεη 

πιήξσο θαηαλνεηφ. Δδψ ππάξρνπλ η‟ αληίζηνηρα πνζά γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ είλαη 61 εθαηνκκχξηα επξψ ζην ζεκαηηθφ ζηφρν 5 

πνπ νπζηαζηηθά είλαη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, 27 εθαηνκκχξηα επξψ ζην 
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ζεκαηηθφ ζηφρν 4 πνπ είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη 100 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ 

είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  Άξα, αλ πάξσ αζξνηζηηθά ην 100, ην 61 θαη ην 27, απηά ηα 

πεξίπνπ 200 εθαηνκκχξηα επξψ καδί κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηα 50 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζα πξέπεη λα αζξνηζηηθά λα θιείζνπλ 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ζην πξφβιεκα θαη ππνρξεψζεηο ηνπηθέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Απ‟ φ,ηη βιέπεηε ηα πνζά είλαη αξθεηά κηθξά γηαηί φπσο είπα, ην 

Σακείν πλνρήο αθνξά ηειείσο άιια πξάγκαηα. Άξα δε κπνξνχκε λα πάκε 

ζηε 2ε ζηήιε λα πνχκε φηη ζα πάξνπκε θαη απφ θεη ρξήκαηα. 

  Δλ ησ κεηαμχ ε εγθχθιηνο 3 αλαθέξεη θαζαξά φηη ζην Σακείν 

πλνρήο απηά πνπ εθρσξνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο απφ ηα 783 εθαηνκκχξηα, 

αθνξνχλ θαζαξά πγξά απφβιεηα. Σν ιέεη πεληαθάζαξα κέζα ε εγθχθιηνο, δελ 

μέξσ αλ ζ‟ αιιάμεη, πνπ δε λνκίδσ λ‟ αιιάμεη θάηη ελδηάκεζα, άξα αθνξνχλ 

πγξά απφβιεηα. Άξα δε κπνξνχκε απφ ην πνζφ πνπ εθρσξείηαη ζηηο 

Πεξηθέξεηεο ζην Σακείν πλνρήο λα θάλεηε θάπνηεο άιιεο δξάζεηο. 

  Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα θάλεηε πγξά απφβιεηα θαη πξνθαλψο 

πγξά απφβιεηα νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ζε κηθξνχο νηθηζκνχο, ζε πδξεχζεηο 

θηι., πξέπεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα ησλ νηθηζκψλ Γ‟ πξνηεξαηφηεηαο.  

  Απηφ ην πνζφ ηνπ εθρσξεκέλνπ είλαη 186 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Άξα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απηφ ην νπνίν πεξλά ζηελ 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλ ηα πάξνπκε φια αζξνηζηηθά, δειαδή 

θιηκαηηθή αιιαγή, πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη 

πγξά απφβιεηα νηθηζκψλ Γ‟ πξνηεξαηφηεηαο, είλαη πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Ίζσο είλαη ιίγν ιηγφηεξν, ίζσο είλαη 386, 370, πάλησο είλαη θνληά ζηα 

400 εθαηνκκχξηα επξψ. 

  Απηφ ινηπφλ φιν ην παθέην ζα πξέπεη λα ιχζεη ην πξφβιεκα 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ αλ θαη ζην ζέκα ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαβαζκίζεσλ είλαη ππφ ζπδήηεζε αλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ή 

ζα πάεη ζην πξφγξακκα ηεο ελέξγεηαο πνπ πάεη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

  Γηαηί ην πξσί πνπ ζαο είπα, αλ ζπκάζηε, ην πξφγξακκα ηεο 

ελέξγεηαο ελψ ήηαλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, ην πξφγξακκα ηεο ελέξγεηαο πεξλάεη ζην «Αληαγσληζηηθφηεηα – 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», φπσο εκείο πεξλάκε καδί κε ηηο Μεηαθνξέο θαη ην 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

110 

Πεξηβάιινλ. Οπφηε είλαη έλα ζέκα ζπδήηεζεο νη ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο. 

Αιιά νηηδήπνηε άιιν έρεη ζρέζε κε ην Πεξηβάιινλ, Κιηκαηηθή Αιιαγή, 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο, φια απηά, καδί κε ηηο ππνρξεψζεηο, ειιείκκαηα, 

απνξξίκκαηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα, απηφ ην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Πεξηθέξεηα ζην 

φιν ζχζηεκα είλαη πεξίπνπ 400 εθαηνκκχξηα επξψ.  

  Αθήλσ ηνλ πίλαθα απηφλ εδψ θαη κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή 

λα γπξίζνπκε, ζα έιεγα θαιχηεξα λα ην γπξίζνπκε ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, 

πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ είλαη ν 4, 5 θαη 6 θη απφ θεη 

θαη πέξα αο μεθηλήζεη ν πξψηνο νκηιεηήο. Εήηεζε, αλ δελ έρεη θάπνηνο 

πξφβιεκα, λα μεθηλήζεη ηελ νκηιία ηνπ ν θ. Γεξάλεο γηαηί είρε θαη θάπνην ζέκα, 

θάπνπ είρε λα πάεη θαη ηνπ δίλσ ην ιφγν λα πξνρσξήζεη. 

 

«Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ» 

Μ. ΓΔΡΑΝΖ: Δγψ ζαο επραξηζηψ, λα επραξηζηήζσ θαη ηνπο αγαπεηνχο 

ζπλνκηιεηέο εδψ ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ζήκεξα ην Τπνπξγείν θαη κε 

ηελ επθαηξία λα ζπγραξψ θαη ην Τπνπξγείν πνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία απηή 

γηα λα ζπλδηακνξθψζεη καδί κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

  Βέβαηα κπνξεί λα καο κπεξδεχνπλ ιίγν απηά ηα λνχκεξα φια, ηα 

εθαηνκκχξηα επξψ, αιιά ζεκαζία έρεη, πξάγκαηα πνπ δελ έγηλαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, είλαη απφ ηηο κνλαδηθέο επθαηξίεο.  

Φίιεο θαη θίινη, ν Πεξηθεξεηαθφο Φνξέαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

ζπζηάζεθαλ θαη είλαη ν κφλνο Πεξηθεξεηαθφο Φνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ ήδε απφ ην 2014.  

Απηφ ην εθιακβάλνπκε σο ζνβαξή πξφθιεζε θαη ηαπηφρξνλα 

επζχλε. Καη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ ζρεδηάδεη ην ΔΠΑ γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, 2014 – 2020. Οη πξνηεξαηφηεηέο καο κπνξνχλ λα 

ζθηαγξαθεζνχλ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

1) Γηνηθεηηθή ηνκή: Αλζξψπηλν δπλακηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα θαη Φεθηαθή χγθιηζε. Με δεδνκέλε ηε λέα θαηάζηαζε, 

ζεσξνχκε σο χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Φνξέα. 
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ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαία: Ζ ελίζρπζε ηεο δηνίθεζήο 

δνκήο, ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, ε 

χπαξμε ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ππνδνκψλ, 

δξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ επίδνζεο αιιά θαη ε θνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ.  

Σα ζηνηρεία απηά ζ‟ απνηεινχλ κέξνο νινθιεξσκέλνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζ‟ αλαδεηεζνχλ πφξνη απφ 

Σνκεαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Τπνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Δξγαζίαο, ή απφ ηα ΠΔΠ θαζψο θαη απφ ην Πξφγξακκα ηεο Φεθηαθήο 

χγθιηζεο. Δθηηκψκελε αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε: 3 εθαηνκκχξηα επξψ.  

2) Ο λένο Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ: 

Δίλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Φνξέα ε αλαζεψξεζε, 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. 

Ο πθηζηάκελνο ΠΔΓΑ δελ θαηέζηε εθηθηφ λα εθαξκνζηεί ζε κεγάιν βαζκφ. 

Γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ δελ είλαη επί ηεο παξνχζεο λα ηνπο 

αλαιχζνπκε.  

Πέξαλ ηεο δηέιεπζεο ηθαλνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ηεο 

ζεζκηθήο ππνρξέσζήο καο γηα επηθαηξνπνίεζε, ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη 

γηα ηελ πξαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΓΑ. Αλάκεζα ζε απηνχο, ζα πξέπεη 

λα πεξηιάβνπκε ηελ πξνζαξκνγή ζην Δπξσπατθφ Πεξηβαιινληηθφ Κεθηεκέλν 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηηο δηαπηζησκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνζνηήησλ θαη ζχζηαζεο ησλ ΑΑ ζηελ Διιάδα, ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο καο.  

Ο Πεξηθεξεηαθφο Φνξέαο έρεη ζηφρν κέζα ζε ιίγνπο κήλεο λα 

δηαζέηεη λέν πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ σο εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο καο γηα ηα επφκελα έηε. Οινθιήξσζε απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ: 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ζα πεξηιακβάλεη πιένλ κφλν νινθιεξσκέλεο ππνδνκέο 

ζχκθσλεο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λένπ ΠΔΓΑ.  

Ζ επνρή ησλ ΥΑΓΑ αιιά αθφκε θαη ησλ ΥΤΣΑ, πξέπεη λ‟ 

απνηειέζεη ζηνηρείν ηνπ παξειζφληνο. ίγνπξα δε γίλεηαη θ. Καζεγεηά φπσο 

είπαηε πξνεγνπκέλσο, κηαο πνπ έρεηε ηελ εμεηδίθεπζε απηή ρξφληα, λα κελ 

ππάξρεη ππφιεηκκα. ηφρνο είλαη θαη πηζηεχσ λα μεθηλήζεη απφ ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, λα βάινπκε ηε ζθξαγίδα καο θαη λα δψζνπκε ην κήλπκα ζε φιε 

ηε ρψξα, λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα θνηλσλία κε ηελ εηθφλα πνπ πξέπεη.  
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Με φ,ηη πξνβιέπεη ε λνκνζεζία, κε φ,ηη πξέπεη ζαλ θνηλσλία, λ‟ 

αιιάμνπκε ηελ θνπιηνχξα, ηελ παηδεία, λα πάκε ην 50% ηεο δηαινγήο ζηελ 

πεγή αιιά απφ θεη θαη πέξα θαη‟ εκέ αιιά θαη ηελ απηνδηνηθεηηθή άπνςε, ζα 

πξέπεη λα ηειεηψλνπκε, θάζε ρξφλν λα ςάρλνπκε λα βξνχκε πνχ ζα θάλνπκε 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ.  

Μνλάδεο επεμεξγαζίαο: Υσξίο λα ζέινπκε λα πξνθαηαβάιινπκε 

ην λέν ΠΔΓΑ, έρνληαο ππ' φςηλ ηα δξνκνινγεκέλα έξγα κε ηελ σξηκφηεηα 

ηνπ εθάζηνπ αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηάο καο, θαηά ηελ 

εθηίκεζή καο ε Κεληξηθή Μαθεδνλία κπνξεί λα θαιπθζεί κε 3-4 κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο. Απηέο κπνξεί λα είλαη κία πνπ ηξέρεη, ησλ εξξψλ πξνο 

ππνγξαθή ζχκβαζεο ΓΗΣ, κία ή δπν νινθιεξσκέλεο κνλάδεο ζην λνκφ 

Θεζζαινλίθεο θαη κία πάιη εθεί αλάκεζα, πξνο ην λνκφ Πέιιαο, ζηα 

Γηαλληηζά. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέηνπκε σο 

πξνυπνζέζεηο: Δπηινγή απφ κεζφδνπο επεμεξγαζίαο κε θξηηήξην ηε 

θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ, ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνλ πνιίηε, 

δπλακηθφηεηεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππ' φςηλ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

πνζνηήησλ, ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ εθηξνπήο κε βάζε ην Κνηλνηηθφ θαη 

Δζληθφ Γίθαην, επειημία ζηηο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο απνδφζεηο πνπ δεζκεχνπλ 

ηνπο θνξείο, κεγηζηνπνίεζε δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ απφ ην 

Σακείν πλνρήο.  

Μνλάδεο δηάζεζεο (ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ): 

Μέζα ζε ιίγα ρξφληα δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη φπσο είπακε, ΥΤΣΑ, παξά 

κφλν ΥΤΣΤ, ηα ππνιείκκαηα. Ζ ζηφρεπζή καο είλαη λα ιεηηνπξγνχλ 

νινθιεξσκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, απνβιήησλ 

γεληθφηεξα κάιινλ, φρη κφλν ζηεξεψλ, κε παξάιιεια αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ΥΤΣΑ, κε ηξνπνπνηήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Νένη ΥΤΣΤ, ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ κφλν ζηα πιαίζηα ησλ νινθιεξσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ.  

Γίθηπν ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ: Τπάξρεη έλα 

ζχλνιν ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο κε ζεκαληηθή σξηκφηεηα ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο. ια φζα απ‟ απηά δελ 

νινθιεξσζνχλ ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζα πξέπεη λα 



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

113 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Σακείν πλνρήο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν. 

Παξάιιεια ν λένο ΠΔΓΑ, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηηο αλαγθαίεο ξνέο ησλ ΑΑ θαη 

επνκέλσο ζα επαλαθαζνξίζεη ηηο αλάγθεο δηθηχνπ ΜΑ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Αλ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο αλάγθεο ζα πξέπεη επίζεο 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Σακείν πλνρήο ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν.  

Γξάζεηο κείσζεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο – αλαθχθισζεο: Ο 

Πεξηθεξεηαθφο Φνξέαο έρεη ην φξακα θαη ηελ ππνρξέσζε λα ζηξαθεί εληαηηθά 

ζε ελέξγεηεο, δξάζεηο θαη ππνδνκέο πνπ ζα ππεξεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ ηεξαξρία δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζην δξφκν γηα κηα θνηλσλία κεδεληθψλ 

απνβιήησλ.  

Γηα ην ιφγν νη επηδηψμεηο καο είλαη: ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γήκνπο κέιε καο, πξνψζεζε πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ν 

θνξέαο ζα επηδηψμεη λα ζπληνλίζεη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ησλ ΟΣΑ, 

εθηηκψκελε αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε, έρνπκε θάπνηα λνχκεξα, ζα ηα 

ππνβάιινπκε πξνο ην Τπνπξγείν.  

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο κέιε καο, αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ (ηεγαλέιαηα θηι.), πάιη εδψ έρνπκε 

εθηηκψκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ. 

Χο ην ηέινο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη ην δπλαηφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Κάπνην απφ ηα πξάζηλα 

ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ επηδεηθηηθή κνξθή θαη λα ζπλδπάδνπλ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, δηθηχσζε κε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ δεχηεξεο 

ρξήζεο, επηζθεπέο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θηι. Δθηηκψκελε αλαγθαία 

ρξεκαηνδφηεζε έρνπκε θαη εδψ.  

Γεκηνπξγία κηθξψλ κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ: 

Θα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο κέιε καο θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ζε πεξηνρέο πνπ απέρνπλ ζεκαληηθά απφ ΔΔΓΑ 

πνπ ζεκαίλνπλ Οινθιεξσκέλεο Μνλάδεο Γηαρείξηζεο ησλ Απνξξηκκάησλ, 

ψζηε λα κεησζεί ην κεηαθνξηθφ έξγν θαη ην ζπλαθφινπζν θφζηνο.  
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ε ζπλεξγαζία κε ηηο ΓΔΤΑ πιελ ηεο ΔΤΑΘ, δεκηνπξγία 

Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Ηιχσλ απφ βηνινγηθνχο, ψζηε λα επηιπζεί νξηζηηθά ην 

πξφβιεκα δηάζεζήο ηνπο ζε ρψξνπο ππνιείκκαηνο γηα ηαθή. Παξάιιεια λ‟ 

αμηνπνηεζεί ην νξγαληθφ ηνπο πεξηερφκελν. Έρνπκε ζεκεησκέλεο χζηεξα απφ 

έκπεηξνπο ζπλεξγάηεο πνπ θνζηνινγνχζαλ, απφ ηελ εκέξα πνπ καο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ εκεξίδα, ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Σέηνηεο δξάζεηο βέβαηα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ 

ην ΠΔΠ θαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λ‟ αληηκεησπηζζνχλ 

νξηζηηθά θαη άιια ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ πλδέζκνπ καο, φπσο αδξαλή, επηθίλδπλα θαη λνζνθνκεηαθά. Ο Φνξέαο 

καο ζα επηδηψμεη αλάπηπμε θαη επέθηαζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ζηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο ΟΣΑ θαζψο 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ κε ηειηθφ, ππνδνκέο αλά ξεχκα, ραξηί, γπαιί, κέηαιιν, πιαζηηθφ. 

Σέινο, ν χλδεζκνο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζεσξεί αλαγθαία 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ αηρκήο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο 

πξάζηλσλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο. 

Καη γη‟ απηφ ην ιφγν, ηελ Πέκπηε κπνξείηε λα παξεπξεζείηε γηα ηνλ Δζληθφ 

ρεδηαζκφ, πνπ δελ έρεη ηειεηψζεη γηαηί θάπνηνη ιέλε φηη έρεη ηειεηψζεη, 

θάλνπκε εκεξίδα καδί κε ην ΣΔΔ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΔ. αο επραξηζηψ 

πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα ήζεια λα θάλσ κηα ηνπνζέηεζε θαη παξέλζεζε ν θ. 

Σντιφπνπινο, πνπ ρεηξίδεηαη απφ πιεπξάο ΔΠΠΔΡΑΑ ηα έξγα ησλ 

απνξξηκκάησλ νξηδφληηα θαη κεηά φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα θάλεη θάπνηα 

παξέκβαζε, λα ζέζεη εξψηεζε ή νηηδήπνηε.  

Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θη απφ κέλα. Θ‟ αλαθεξζψ ζε δπν ζέκαηα: 

Έλα γηα ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ θαη πνχ βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή θαη ηηο 

ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ μέξακε απηή ηε ζηηγκή γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

Απηή ηε ζηηγκή, ζρεηηθά κε ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ, βξηζθφκαζηε 

ζην 4ν παξαδνηέν απφ ηα 9 πνπ είλαη ζπλνιηθά. Σ2 βαζηθά ηνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη νη πνιηηηθέο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο 19 ξνψλ 
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απνβιήησλ, έρεη νινθιεξσζεί, κέρξη ηηο 13 Γελάξε ήηαλ ζε δηαβνχιεπζε, 

απηή ηε ζηηγκή επεμεξγαδφκαζηε ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο 

δηαθφξνπο θνξείο κε ζηφρν γχξσ ζηηο 15-20 Φεβξνπαξίνπ λα θάλνπκε ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ ησλ δπν ζεκαληηθψλ παξαδνηέσλ.  

Τπάξρνπλ θαη ηα ππφινηπα 5, ηα νπνία είλαη ηα κέηξα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ, είλαη ηα νθέιε απφ ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ, 

ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία θαη κεηά, ζην ηέινο, ζ‟ αθνινπζήζεη ε έθδνζε ΚΤΑ. 

Δπειπηζηνχκε φηη επηέκβξην ή Οθηψβξην ζα έρνπκε ηειεηψζεη κε ηνλ Δζληθφ 

ρεδηαζκφ. 

Δπίζεο, κφιηο παξαιεθζεί ην 4ν παξαδνηέν πνπ είλαη 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα απηψλ ησλ 19 ξνψλ απνβιήησλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

ζα δνζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο απηφ ην ζρέδην γηα λα μεθηλήζνπλ νη ηξνπνπνηήζεηο, 

ή νη αλαζεσξήζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδηαζκψλ. ε θάζε πεξίπησζε 

πάλησο, πηζηεχνπκε φηη κέζα ζηνλ Οθηψβξην ζα έρνπκε ηειεηψζεη κε ηνλ 

Δζληθφ ρεδηαζκφ.  

Πνηεο είλαη νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ. Δίλαη 11 

απηέο νη δξάζεηο.  

1. Πξνψζεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

2. Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ. 

3. Γεκηνπξγία πξάζηλσλ ζεκείσλ. 

4. Γεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζία βηναπνβιήησλ, ζε ζπλέρεηα ηεο 

πξφζθιεζε 4.10 πνπ επεμεξγαδφκαζηε απηή θαη αμηνινγνχκε. 

5. Γξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνβιήησλ ζε λεζηά θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη νηθηζκνχο.  

6. Οινθιήξσζε θαη ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο, ηα ιεγφκελα ΓΗΣ. 

7. Αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

αλαθχθισζεο απνβιήησλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ αιιά κφλν 

ζε λεζηά, γηαηί ηα άιια ππάγνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, γηα ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα δειαδή. 

8. Γεκηνπξγία κνλάδσλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 
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9. Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα απφβιεηα.  

10. Γηαρείξηζε ηιχνο (αλαθέξζεθε θαη ην πξσί ζρεηηθά γηα ηε δηαρείξηζε 

ηιχνο απφ βηνινγηθνχο) 

11. Δλεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θαηάξηηζε. 

  Απηέο είλαη νη πξνβιεπφκελεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο. αο 

επραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. ηντιφπνπιν. Γελ μέξσ αλ θάπνηνο 

ζέιεη λα θάλεη θάπνηα εξψηεζε, θάπνηα παξαηήξεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα.  

Υ. ΠΑΥΣΑ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Πεξηζζφηεξν ζέιεηε θ. Πάρηα ιεπηνκέξεηεο επί ησλ πνζψλ; 

Υ. ΠΑΥΣΑ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Β. ΣΟΪΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάγνληαη ζην ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο.  

 

«Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη βηνπνηθηιόηεηα» 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε κε ηνλ θ. Κνπτκηδή, ν νπνίνο είλαη 

Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα. Δίλαη ην 

2ν ζεκαληηθφ ζέκα κεηά η‟ απνξξίκκαηα πνπ είλαη νη ππνρξεψζεηο ζηα ζέκαηα 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηα νπνία δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη ην Τπνπξγείν 

θαη νη πνιηηηθέο ηνπ. 

  Θα ήζεια λ‟ αλαθεξζεί βέβαηα ν Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα ζηα 

ζέκαηα ηνπ Φνξέα ηνπ θαη ζα ήζεια αλ ήηαλ δπλαηφλ, επεηδή είκαζηε ζε κηα 

θξίζηκε θακπή θαηά ηελ νπνία ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ζε 

φινπο γλσζηφ φηη ζα ππάξρεη ζε θάζε πεξίπησζε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ Φνξέσλ φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο «ιεηηνπξγίαο» ηνπ. 

  Θα πξέπεη ινηπφλ λα βξεζεί ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηηο πξνηάζεηο 

ησλ Φνξέσλ θαη απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ, κηα 

θνηλή ιχζε γηα ην πψο ζ‟ αληηκεησπίζνπκε απηφ ην ζέκα ην νπνίν ζεσξψ φηη 

είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα κπνξέζνπλ νη θνξείο λα ππάξρνπλ θαη λα 

επηηεινχλ ην έξγν ηνπο.  
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  Κη έλα δεχηεξν ζέκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε ν Πξφεδξνο ηνπ 

Φνξέα λα καο πεη ηελ άπνςή ηνπ, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηψξα, 

δελ μέξσ πψο ην αληηκεησπίδεη απηφ ε Πεξηθέξεηα, ην ζέκα ηεο ππνρξέσζεο 

λα κπνπλ νη κηζζνδνζίεο ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο, φπσο φιεο νη 

Τπεξεζίεο νη αληίζηνηρεο. Αλ κπνξεί ν Πξφεδξνο εθηφο απφ ηελ νκηιία ηνπ 

πνπ ζα θάλεη λα καο πεη ηελ άπνςή ηνπ θαη γη‟ απηά ηα ζέκαηα, ζα είλαη 

ζεβαζηή γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ έρνπκε θαη σο βάζε αλαθνξάο καδί κε 

άιιεο πξνηάζεηο γηα λα δνχκε ηη ζα γίλεη ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν γηα ηνπο Φνξείο. Δπραξηζηψ.  

Θ. ΚΟΤΪΜΣΕΖ: Κη εγψ επραξηζηψ θ. Πξντζηάκελε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, 

επραξηζηψ θαη γηα ηελ πξφζθιεζε θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εκεξίδνο. 

Θ‟ αλαθεξζψ θπξίσο ζηνπο πγξφηνπνπο, πνπ είλαη έλα 

νηθνζχζηεκα, γλσζηά είλαη ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζην φιν 

παγθφζκην ζχζηεκα, ην νηθνζχζηεκα ηνπ πιαλήηε γε.  

Θα δψζσ ηξία slides επηγξακκαηηθά. Δδψ είλαη ην νηθνζχζηεκα 

πνπ ρσξίδεηαη ζε πγξφηνπνπο, βηνθνηλφηεηεο, δσνθνηλφηεηεο, δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα θηι. ια απηά εδψ, πξνζηαηεχνληαη απφ λνκνζεζίεο. 

Ννκνζεζία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Καη είλαη πάξα πνιιέο. Θα ηηο δείμσ 

φιεο επηγξακκαηηθά, λα δείμσ ηνλ αξηζκφ, λα ην δνπλ θπξίσο νη κειεηεηέο νη 

νπνίνη θαη‟ εληνιήλ ή κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, θαη‟ εληνιήλ απηψλ νη νπνίνη 

ζέινπλ λα θάλνπλ έξγα, βξίζθνπλ παξαζπξάθηα λα παξαβηάζνπλ απηή ηε 

λνκνζεζία. 

Καη ελψ ε θπβέξλεζε, ν Πξσζππνπξγφο, φινη, ε αληηπνιίηεπζε, 

πξνζπαζεί λαη δεκηνπξγήζεη κηα αμηφπηζηε εκθάληζε ηεο Διιάδνο ζηελ 

Δπξψπε, έξρνληαη ηέηνηα κηθξνζπκθέξνληα, ηέηνηεο παξαηππίεο πνπ καο 

εθζέηνπλ. Καη θπξίσο καο βάδνπλ πξφζηηκα. Καη εθηίζεηαη θαη ε ρψξα. Οπφηε 

είλαη κελ επξσπατθά ηα ιεθηά, ηα ζέινπκε, αιιά φηαλ πάκε λα ηα 

εθαξκφζνπκε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αξρίδνπκε δηάθνξεο 

κηθξνπαξαβηάζεηο. 

Δδψ αλαθέξσ απφ ην ‟69, ην λφκν ην Γαζηθφ Κψδηθα, κπνξεί λα 

έρνπλ αιιάμεη απηνί εδψ, αιιά ππάξρνπλ πάξα πνιιά, είλαη δηάθνξεο νδεγίεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνπιηψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, νηθίεο θαη 

ηειεηψλνπκε κε ην λφκν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηνπ 2011, πνπ είλαη κηα απζηεξή 
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λνκνζεζία. Καη πξέπεη λα είλαη απζηεξή. Σψξα γηαηί ηφζν πνιχ γηα ηε 

βηνπνηθηιφηηεηα, είλαη έλα άιιν εξψηεκα. Αλ φκσο είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηελ 

πξντζηνξία καο, πξέπεη λα είκαζηε ππεξήθαλνη θαη γη‟ απηφ ην πξάγκα. 

Ση είλαη βηνπνηθηιφηεηα; Δίλαη νη δηαθνξεηηθέο δνκέο κε ηηο νπνίεο 

εθθξάδεηαη ε δσή θαη ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ: Βηνπνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ, ν 

άλζξσπνο ν θίηξηλνο, ν καχξνο, ν έμππλνο, ν ιηγφηεξν έμππλνο, ν μαλζφο.. 

Απηή είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ, γελεηηθνχ πιηθνχ. Τπάξρεη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ: Σν άινγν, ν άλζξσπνο, ην δψν, ην πνπιί θηι. θαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

Ση είπε ν Αξηζηνηέιεο κέζσ ηνπ καζεηνχ ηνπ, ηνπ Θεφθξαζηνπ: 

ηη ζθνπφο ηεο θχζεο δελ είλαη ε δηαηψληζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, αιιά ε 

δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ. Πνηνο ήηαλ ν πξψηνο νηθνιφγνο ν 

νπνίνο ελδηαθέξζεθε γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα; Μαο ην ιέεη ε Αγία Γξαθή: Ο 

Νψε. ηαλ πιεκκχξηζε πήξε εληνιή, απφ πνχ πήξε εληνιή απηά είλαη 

ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, λα κελ επέκβνπκε εδψ, αιιά ν κχζνο εθθξάδεη θαη 

θάπνηα αιήζεηα. 

Πήξε έλα δεπγάξη απ‟ φια ηα δψα. Γελ πήξε νχηε ηηο μαδέξθεο 

ηνπ νχηε ην ζφη ηνπ νχηε ηνπο θνπκπάξνπο ηνπ νχηε ηίπνηε. Πήξε δεπγάξηα απ‟ 

φια ηα δψα. Γηαηί ηα πήξε; Γηα λα δηαθπιάμεη ηε βηνπνηθηιφηεηα. Καη ζήκεξα 

εδψ, ηψξα ζα έξζνπκε λα πνχκε φηη επεηδή εδψ βγαίλεη έλαο βάηξαρνο δε καο 

επηηξέπνπλ λα ρηίζνπκε; Γελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά.  

Άθνπζα έλαλ Τπνπξγφ ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, 

Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ήηαλ, ήηαλ ζε θάπνην θαλάιη, δελ έρεη 

ζεκαζία πνην θαη ηνπ ιέεη έλαο: «ηελ Κξήηε δελ έρνπκε λεξφ ζ‟ έλα ρσξηφ». 

Καη ηνπ ιέεη ν Τπνπξγφο «κα εθεί δε καο αθήλνπλ νη νηθνιφγνη λα ηξαβήμνπκε 

ζσιήλεο δηφηη ππάξρεη έλα δεπγάξη αεηψλ». Καη δε ζθέθηεθε ν Τπνπξγφο λα 

ξσηήζεη, απηφ ην δεπγάξη αεηψλ ήηαλ απφ δπν δεπγάξηα αεηψλ πνπ ππάξρνπλ 

κφλν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δπν δεπγάξηα είλαη, «θαη δε κπνξνχκε λα 

βξνχκε άιινλ ηξφπν λα κεηαθέξνπκε λεξφ ζ‟ έλαλ νηθηζκφ;». 

Δίλαη ζθέςεηο νη νπνίεο πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ. Σν κελ 

ΤΠΔΚΑ, άθνπζα ηνλ Τπνπξγφ, άθνπζα ηνλ θ. Μακαινχγθα λα ιέεη ππέξ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξέπεη φκσο λα ηα εθαξκφζνπκε. Με καζηίγην, φπνηνο 

έξρεηαη θαη ζαο πηέδεη λα παξαβηάζεηε απηνχο ηνπο λφκνπο.  



ΖΜΔΡΗΓΑ – ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ - 3/2/2014 

 

 

119 

Σε βηνπνηθηιφηεηα ζα ηε δείμσ απφ θσηνγξαθίεο απφ ηα είδε 

πνπ ππάξρνπλ ζην Δζληθφ Πάξθν ηνπ Γέιηα Αμηνχ. Δδψ είλαη κηθξέο 

ιηβεινχιεο, ππάξρνπλ φια απηά ηα δψα, αβνθέηα, γεξαθίλα, θαιακνθαλάδεο, 

θνθθηλνιαίκε, είλαη ην θξίλν ηεο ζάιαζζαο, ζπάλην είδνο ζην Αηγαίν θαη είλαη 

ζηηο Αιπθέο Κίηξνπο. Δδψ είλαη θχθλνη. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά. 

Οη σθέιεηαο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, ηξνθή γηα ηνπο αλζξψπνπο, ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθνί πφξνη, 

απνζέκαηα ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πιεζπζκψλ, πξντφληα μπιείαο, 

δηαθνζκεηηθά, κέζα γηα ηε βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ θαη ιίγν ζα επεθηαζψ εδψ, γηαηί έρεη 

γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ, νη πγξνβηφηνπνη είλαη ξπζκηζηέο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο 

πεξηνρήο. Π.ρ. ην Γέιηα ηνπ Αμηνχ καδί κε ηηο νξπδνθαιιηέξγεηεο, παξάγεη 

νμπγφλν πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη παξάγεη ην έηρ νπ. Απηφ πξέπεη λα ην 

ιάβνπκε ππ' φςηλ. Καη γηα ην θιίκα πνπ δεκηνπξγεί, αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα 

δσήο.  

Σν νμπγφλν πνπ βγάδνπλ νη πδξνβηφηνπνη, γηα λα ην βγάινπλ 

παίξλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Απφ πνχ ην παίξλνπλ; Απφ ηελ αηκφζθαηξα. 

Δάλ απμήζνπκε ηνπο πδξνβηφηνπνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζίγνπξα ζα 

ειαηηψζνπκε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπεηδή φκσο απηφ δε γίλεηαη, 

δπζηπρψο, παξάλνκεο μπιείεο, ηνλ Ακαδφλην ηνλ θαηαζηξέθνπλ, άξα πξέπεη 

λα ζθεθηνχκε θάπνην άιιν. 

Δίηε ηελ αηνκηθή ελέξγεηα πνπ είλαη ηέινο πάλησλ 

θαηαδηθαζκέλε απφ πνιινχο θνξείο ή λα εθκεηαιιεπηνχκε ηνπο σθεαλνχο. 

Γειαδή φ,ηη βγάδεη ην δάζνο ζε νμπγφλν θαη παίξλεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ιφγσ ηεο θσηνζχλζεζεο, απηή ηε θσηνζχλζεζε κπνξνχκε λα ηελ 

πνιιαπιαζηάζνπκε ζηνπο σθεαλνχο.  

Δδψ ζα ζαο δείμσ έλα παξάδεηγκα, απηφ είλαη ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, εδψ άκα ζα δνχκε, απηή είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα απφ 160.000 ρξφληα π.Υ. Δδψ είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ην βξήθαλ 

απφ θαξφηα πάγνπ πνπ εθηνλψζεθαλ θαη πήξαλ αηκφζθαηξα εθείλεο ηεο 

πεξηνρήο θαη κε ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ππνιφγηδαλ ηε ζεξκνθξαζία. 
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Βιέπεηε, φηαλ απμάλεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αλεβαίλεη θαη 

ε ζεξκνθξαζία. Απηά είλαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Άξα επηβεβαηψλνπλ ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φηη είλαη ζε θάπνηεο δηαδηθαζίεο. Μπνξεί λα κελ 

ήηαλ αλζξψπηλεο ηφηε, ηψξα είλαη φκσο αλζξψπηλεο κέζα ζην θιεηζηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Δάλ ηψξα, θη εδψ πεξηκέλνπλ ήδε νη κεγάιεο δπλάκεηο, ζεσξνχλ 

φηη ζα ιηψζνπλ νη πάγνη θαη αξρίδνπλ θαη θαλνλίδνπλ πνηνο ζα πάξεη, εδψ π.ρ. 

είλαη κηα δηαδξνκή απφ ην Λνλδίλν ζην Σφθην, αλ ιηψζνπλ νη πάγνη, αλ είλαη 

13.000 ρηιηφκεηξα, ζηελ άιιε κεξηά είλαη θάπνπ 20.000 ρηιηφκεηξα θαη 

αξρίδνπλ θαη ηζαθψλνληαη πψο ζα γίλεη ε θαηαλνκή αλάκεζα ζηα θξάηε.  

Καη απηνί εδψ, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ φηη ζέινπλ απηή ηελ 

θαηαλνκή, δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνπο ζπκθέξεη δηφηη ζ‟ 

απνθηήζνπλ θαηλνχξγηα έζνδα. Δάλ φκσο πάξνπκε φηη ε θσηνζπλζεηηθή 

παξαγσγή ηεο βηνκάδαο νπνηνπδήπνηε, είηε είλαη θπηνπιαγθηφλ είηε είλαη ην 

πξάζηλν, ην ρφξην παληνχ, παίξλνπκε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη βγαίλεη 

νμπγφλν. 

Φπζηθά ρξεηάδνληαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζίδεξνο, ζείν, 

θσζθφξν, άδσην θαη ε βηνκάδα είλαη άκπιν θηι. απηφ εδψ ηψξα, εάλ ην 

κεηαθέξνπκε, γίλεη ζηε ζάιαζζα, θαληάδεζηε ηη βηνκάδα ζα πάξνπκε, ηη 

ηρζπνπαξαγσγή ζα ζπκβεί θαη ηη νμπγφλν ζα βγάινπκε. Καη εδψ ππάξρνπλ 

δπν ξεχκαηα ηα νπνία ζπδεηηνχληαη, απηφ ζα γίλεη θάπνηε, ζπδεηηνχληαη εδψ, 

είλαη έλα ξεχκα ζηε Βξαδηιία πνπ θηλείηαη θαη έρεη ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Αλ 

πξνζζέζνπκε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ζίδεξν, απηφ ζα παξάγεη βηνκάδα θαη 

ζα βγάδεη νμπγφλν.  

Δδψ είλαη ην ξεχκα ησλ Μαιβίδσλ, πνπ έρεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

αιιά ηνπ ιείπεη ν ζίδεξνο. Θα πξνζζέηνπκε ζίδεξν θαη ζα βγαίλεη απηφ. Απηά 

ηψξα είλαη ππφ κνξθήλ κνληέισλ, κειεηνχληαη, θάπνηε ζα γίλνπλ.  

Απηφ είλαη ην Δζληθφ Πάξθν. Δδψ είλαη 320.000 ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα, δειαδή 320.000 ζηξέκκαηα, ππάξρνπλ πάξα πνιιά είδε, κεγάιε 

βηνπνηθηιφηεηα, είλαη ραξαθηεξηζηηθή, ν θνξέαο έρεη ηξία παξαηεξεηήξηα 

πνπιηψλ, έρεη θάλεη θαη έλα θηίξην πξνζσξηλήο δηαβίσζεο άγξηαο δσήο ην 

νπνίν ήηαλ λα γίλεη ρζεο, λα ην εγθαηληάζεη ν θ. Τπνπξγφο, ν θ. Καιαθάηεο ν 

νπνίνο επηζθέθζεθε ην θνξέα, αιιά δπζηπρψο ιφγσ ηνπ φηη εθεί ην κέξνο 
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ήηαλ ιίγν βαζχ, ν εξγνιάβνο έξημε έλα κέηξν ρψκα γηα λα ην ζεθψζεη λα κελ 

πιεκκπξίδεη θαη απηφ δελ είρε πεξάζεη ζηελ Πνιενδνκία θαη αλαβιήζεθαλ ηα 

εγθαίληα γηα ηηο 5 Ηνπλίνπ πνπ είλαη εκέξα πγξνηφπσλ.  

Δδψ δηάθνξεο εηθφλεο απφ ηελ πεξηνρή, εδψ είλαη ε 

Θεζζαινλίθε απφ ην θνξέα, εδψ είλαη ηα ην παξαηεξεηήξην πνπιηψλ, έλα 

άιιν παξαηεξεηήξην πνπιηψλ. Δδψ είλαη νη μελαγήζεηο. Δδψ είλαη νη θαιχβεο 

ησλ νζηξαθνθαιιηεξγεηψλ. Έρνπκε θαη απηφ πνπ ζαο έιεγα, παξαβηάζεηο ηεο 

ηνπνζεζίαο. Έρνπλ ζηακαηήζεη ηψξα απηά, ηα θαηαγγείιακε, έγηλαλ κελχζεηο, 

ε Ννκαξρία έρεη θαινχο ππαιιήινπο εθεί, ζθηρηνχο θαη είλαη εδψ θαη ε θα 

Κνληαμή, έρεη βάιεη πνιιέο πνηλέο θαη πξνζαξκφδεηαη εχθνια. 

Πξνζσπηθά είκαη απφιπηα επραξηζηεκέλνο απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ν θ. Γεκεηξηάδεο δελ μέξσ αλ είλαη εδψ, ν θ. Μπίθνο, φινη 

απηνί νη Γήκαξρνη πιένλ νηηδήπνηε ζέινπλ λα θάλνπλ κέζα παίξλνπλ 

ηειέθσλν, ελεκεξψλνληαη απφ ην θνξέα γηα ηηο επηηξεπηέο ή κε επηηξεπηέο 

δξάζεηο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνξέα θαη ηα έξγα είλαη κέρξη ην 2015. 

Διπίδσ θαη δε λνκίδσ έλαλ ηέηνην πινχην ε πνιηηεία λα αδξαλήζεη θαη λα κε 

κεξηκλήζεη. Δίκαη πεπεηζκέλνο πξνζσπηθά, δελ αλεζπρψ, δηφηη έρνπκε θαη ηε 

ζπκβνιή επξσπατθψλ, π.ρ. ν θνξέαο καο είλαη ζην Eurosite, είλαη κηα 

επξσπατθή έλσζε ηέηνησλ θνξέσλ πνπ καο ζηεξίδεη.  

Έρνπκε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην κε ην κέξνο καο, ήξζαλ, ην 

επηζθέθζεθαλ, καο είπαλ «νπνηαδήπνηε λνκηθή πξνζηαζία είκαζηε καδί ζαο 

δηφηη ηέηνηνο πινχηνο δε κπνξεί λα βξεζεί», πξαγκαηηθά δειαδή είλαη 

αμηφινγνο ν θνξέαο θαη νη άιινη θνξείο, πξέπεη λα έρνπκε ηε ζρεηηθή βνήζεηα. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Κη απφ ηελ πιεπξά ηε δηθή καο ζίγνπξα επεμεξγαδφκαζηε 

δηάθνξα κνληέια θαη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ 

επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Αλ δελ έρεη θάπνηνο λα πξνζζέζεη ή λα 

παξαηεξήζεη θάηη, λα πάκε ζηνλ επφκελν νκηιεηή, ηνλ θ. Μακαξίθα, ν νπνίνο 

είλαη Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.  
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«Κιηκαηηθή αιιαγή θαη πξόιεςε θηλδύλσλ» 

Υ. ΜΑΜΑΡΗΚΑ: Υαίξνκαη πνπ δηαδέρνκαη ζην βήκα ηνλ Καζεγεηή Θέκε 

Κνπτκηδή κε ηνλ νπνίν ζπλππήξμακε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ θνξέα 

Γηαρείξηζεο Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα. Δπίζεο ραίξνκαη γηα ην γεγνλφο φηη 

παξνπζίαζε έλα επξχ ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζεσξψ φηη κπνξεί λ‟ 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζήκεξα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηαθφξσλ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ ζην πιαίζην ηεο δηαηχπσζεο ησλ πξψησλ 

πξνηάζεσλ, ππνζέησ φηη πξέπεη λα είλαη νη πξψηεο ζην επίπεδν ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαηά θάπνηνλ ηξφπν. 

Θα πεξίκελα βέβαηα πξνεγνπκέλσο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ππεπζχλσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ λα έρεη ηεζεί έλα πιαίζην πνπ λ‟ αθνξά ηνπο 

δηαθφξνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηάθνξεο δξάζεηο, πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα, 

πέξα απφ απηά ηα νπνία εηπψζεθαλ ζην πξψην κέξνο, ζηελ πξψηε ελφηεηα 

ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο, γηα λα δνζεί πεξηζζφηεξν ην έλαπζκα λα 

δηαηππσζνχλ θαη νη δηάθνξεο πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ.  

Σν ιέσ απηφ κε δεδνκέλν φηη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δηθνχ καο θνξέα, ε εηδνπνίεζε ππήξμε πξηλ απφ 3-4 εκέξεο, επνκέλσο νη 

πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα δηαηππσζνχλ ηψξα απνηεινχλ κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα κειέηεο πξνηάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηθήο καο αξκνδηφηεηαο.  

Δπνκέλσο ζα ππάξρεη ε πζηέξεζε, ε έιιεηςε κηαο πξψηεο 

ζθέςεο θαη κηαο πξψηεο δηαηχπσζεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο εθηηκψ φηη 

ππάξρεη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ φιν ην 

πεξηζψξην ηνπ ρξφλνπ θαη γηα εκάο, έηζη ψζηε κ‟ έλα πξψην άθνπζκα θαη κηα 

πξψηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ, λα δνζεί ζηε ζπλέρεηα ε 

δπλαηφηεηα ε ρξνληθή λα επεμεξγαζηνχκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνηάζεηο θαη ζ‟ 

έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηε βνήζεηα ελδερνκέλσο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θνξέα καο, κηιάσ γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, λα 

είκαζηε ζε ζέζε λα δηαηππψζνπκε πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο. 

Ζ παξνπζίαζε ε δηθή κνπ ζα έρεη δχν ελφηεηεο: Ζ πξψηε κε ηηο 

δηαθάλεηεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα πξνζπαζήζσ λα παξνπζηάζσ ηε βάζε 

ελφο πιαηζίνπ πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρζνχλ νη πξνηάζεηο θαη ην δεχηεξν 

κέξνο πνπ ζα είλαη εθηφο ησλ δηαθαλεηψλ θαη είλαη γξακκέλν επί ράξηνπ θαη 
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ζα ην αλαπηχμσ, ζ‟ αθνξά ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ελφςεη ηεο 

λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία έρνπκε θιεζεί λα 

δηαηππψζνπκε πξνηάζεηο.  

ην πξψην κέξνο ινηπφλ, θαινχκαζηε λα ζίμνπκε νξηζκέλα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, δε ζ‟ 

αλαθεξζψ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο πνπ επηρείξεζε ζ‟ έλα βαζκφ λα θάλεη ν 

αγαπεηφο Θέκεο, ζα πξνζζέζνπκε φκσο θαη ηα δεηήκαηα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

Άξα ινηπφλ, σο πνιηηηθή πξνζηαζία, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ 

πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ, φρη φκσο γεληθά θαη αθεξεκέλα φπσο 

γηλφηαλ κέρξη ηψξα, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνγξακκάησλ, αιιά 

ζα κηιήζνπκε γη α ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ε νπνία ζηεξίδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο γελλά ε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. θαη ζ‟ 

απηφ ζα πσ φηη βνεζά ηδηαίηεξα ην πιαίζην ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ 

έρεη επεμεξγαζηεί ε Τπεξεζία ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, πνπ ην βξίζθσ ηδηαίηεξα ζεηηθφ 

γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηεξηδφκελνο θαλείο ζ‟ απηφ ην πιαίζην λα 

δηαηππψζεη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο. 

Άξα ινηπφλ κηιάκε γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε θαη πνπ απνηειεί, απηφ ζεσξψ φηη πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε, έλαλ 

απφ ηνπο άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ελφςεη ηεο λέαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Σν αλέθεξε ζηελ πξψηε ελφηεηα ν Γηεπζπληήο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ ιέγνληαο φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.  

Να ηνλίζνπκε εμαξρήο φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο κειέηεο ζε 

ειιεληθφ επίπεδν, ιίγεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, νη νπνίεο φκσο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε αλάιεςεο δξάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ επηπηψζεσλ. Κη απηφ είλαη έλα λέν δεδνκέλν γηα ηα 

ειιεληθά πξάγκαηα, ελψ ζην εμσηεξηθφ φπσο μέξεηε, ππάξρεη έλα πιήζνο 

κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

πξνζπαζνχλ λα δνπλ ην δήηεκα ηεο αλάγθεο αλάιεςεο δξάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ επηπηψζεσλ. 
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Θ‟ αλαθέξσ επηγξακκαηηθά ηηο δπν κειέηεο. Μηα κειέηε είλαη ηνπ 

WWF Hellas θαη ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ ηνπ έηνπο 2009 θαη ε 

δεχηεξε είλαη ε κειέηε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ηνπ 2011 ε νπνία εθηφο 

απφ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ ζέηεη, ηνπνζεηεζεί έληνλα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ αδξάλεηα ζηελ νπνία ελδερνκέλσο 

πεξηπέζνπλ νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο θαη ρψξεο θαη δελ πξνζαξκνζηνχλ 

εγθαίξσο ζηηο απαηηήζεηο πνπ γελλά ε θιηκαηηθή αιιαγή.  

ε φ,ηη καο αθνξά σο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη σο 

Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα εληνπηζζνχκε ζην ζεζκφ ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, έρνληαο ζην κπαιφ καο φκσο ηηο πξνεγνχκελεο αλάγθεο πνπ 

θάλεθαλ ζηηο δηαθάλεηεο θαη ζα πνχκε φηη κε ην λφκν 3013 θαη κε φιν ην άιιν 

ζεζκηθφ νπινζηάζην, αλαθέξνκαη ζην ζρέδην «Ξελνθξάηεο» πνπ είλαη 

ζεζκνζεηεκέλν κέζσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, αλαθέξνκαη ζηα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα ησλ Οξγαληζκψλ ησλ λέσλ δνκψλ ηνπ ζρεδίνπ "Καιιηθξάηεο" θαη 

αλαθέξνκαη επίζεο ζηηο εηδηθέο εγθπθιίνπο πνπ ππάξρνπλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη αθνξνχλ ηελ θάζε 

θπζηθή θαηαζηξνθή. 

ιν απηφ ινηπφλ ην ζεζκηθφ νπινζηάζην νξίδεη ην ζθνπφ θαη ηα 

κέζα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δε ρξεηάδεηαη λα η‟ αλαθέξσ, ζεσξψ φηη είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο γλσζηά, νξίδνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ην ζρεδηαζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη επίζεο ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ ειέγρνπ θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηνπο θνξείο 

ηεο θξαηηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

Μέζα απφ ην ίδην ην ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ, ηνλίδεηαη φηη απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαθφξσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ν ζπληνληζκφο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο φκσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

Θεσξψ φηη απηφ είλαη ηδηαίηεξα βαξχλνλ, επνκέλσο είλαη πνιχ 

αμηέπαηλν ην γεγνλφο φηη πξνζδηνξίδεηαη κε απηή ηε ζαθήλεηα κέζα ζην 

ΔΠΠΔΡΑΑ. κσο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ επίπεδν 

νη νπνίεο έρνπλ επέιζεη κε ηνλ "Καιιηθξάηε", ην πιαίζην ηνπ αλακνξθσκέλνπ 

κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα λέα 

δεδνκέλα απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, φιν απηφ ην πιαίζην 
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απνηειεί πξαγκαηηθά κηα πξφθιεζε γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη σο 

ηέηνηα πξφθιεζε αλαγλσξίδεηαη θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

Κπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο, νη πιεκκχξεο θαη ε δηάβξσζε 

ησλ αθηψλ. Καη απηνχο ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο αληηκεησπίδεη θαη 

αμηνινγεί επίζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο πιεκκχξεο, γηαηί εδψ ζα πξέπεη λα πσ φηη γηα 

ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο εηδηθφηεξα, ζα κηιήζεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν ζπλάδειθνο Νηθήηαο Φξαγθηζθάθεο, επνκέλσο 

εγψ ζα πεξηνξηζηψ πεξηζζφηεξν ζηηο πιεκκχξεο, ζα ζίμσ νξηζκέλεο πιεπξέο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη φκσο απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηνκέα 

ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

Οη πιεκκχξεο ινηπφλ, θη εδψ εκπιέθνληαη νξηζκέλα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ θαη κηα άιιε Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ 

είλαη ε Γηεχζπλζε Τδάησλ: Θα πνχκε φηη ππάξρεη ε Οδεγία ηνπ 2007 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο, ε ρψξα καο ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ηνπ 2010, ήδε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο. 

Ση γίλεηαη κε ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε; Πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

ηζηνξηθά ζεκαληηθέο πιεκκχξεο θαη απηφ πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππ' φςηλ καο, 

νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο, 

παξάιιεια φκσο είλαη ππφ εθπφλεζε νη κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζχληαμε ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο 

θαη ηέινο θαη ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο.  

Αο δνχκε κε βάζε απηά ηα δεδνκέλα πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ. Πξψηνλ είλαη ε πξνψζεζε δξάζεσλ θαη 

επελδχζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ησλ 

πιεκκπξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κνληέισλ πξφιεςεο, 

άξα ινηπφλ λα νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζηεξηρζνχλ νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ηνπ Σνκέα Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο, αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κνληέισλ πξφιεςεο θαη αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη ραξηνγξάθεζεο εππαζψλ πεξηνρψλ θαη 

νκάδσλ πιεζπζκνχ. 

Γεχηεξε ελφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Αληηιακβάλεζηε φηη ε 

δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ αλήθεη 

θπξίσο ζε Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ, εμππεξεηεί ηνπο 

ζθνπνχο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αιιά δελ απνηειεί ην θαζαπηφ αληηθείκελν 

κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία. 

Άξα ινηπφλ εκείο σο Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζην επίπεδν ησλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε, ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πιεκκπξψλ, ζα πεξηνξηζηνχκε ζην 

πξψην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ θαη επελδχζεσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεκκπξψλ.  

ηνλ ηνκέα ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νη πξνηεξαηφηεηεο νη 

νπνίεο νξίδνληαη είλαη νη αθφινπζεο: Ζ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε 

εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ γηα 

εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε θαη ε πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ελίζρπζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ απνθεληξσκέλσλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δνκψλ 

δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θαηαζηξνθψλ. 

Θα δηαηεξήζσ ζηελ επηθάλεηα απηή ηε δηαθάλεηα πξνθεηκέλνπ, 

κε βάζε απηφ ην πιαίζην ην νπνίν αλέπηπμα κέρξη ηψξα, λα πξνζπαζήζσ λα 

πξνζδηνξίζσ νξηζκέλεο πξνηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε δπν Πεξηθέξεηεο, φκσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

εκεξίδαο, ελλνείηαη φηη ζα πεξηνξηζηψ ζε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Πξνο ην παξφλ, ζην πιαίζην ην ζηελφ ην ρξνληθφ πνπ είρακε, 

έρνπκε δηακνξθψζεη ηξεηο πξνηάζεηο θαη ζα ήζεια πξαγκαηηθά εθ' φζνλ απηά 

απνηεινχλ ελαζρφιεζε θαη άιισλ Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ 

απηήο ηεο εκεξίδαο, θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη αλάπηπμε δηαθφξσλ ζπγγελψλ 

ή άιισλ πξνηάζεσλ θαη ε αλάπηπμε ελφο δηαιφγνπ γηα λα βνεζεζνχκε θη 

εκείο σο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζην ζθνπφ ηεο δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ. 
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Σν ιέσ απηφ κε ηελ εμήο έλλνηα, λα θάλσ κηα επηζήκαλζε γηα λα 

παξνπζηάζσ ηηο πξνηάζεηο: Ζ επηζήκαλζε είλαη ε εμήο: ηη κε ην λέν πιαίζην 

ηνπ "Καιιηθξάηε", επηρεηξεζηαθά δξψληεο είλαη πιένλ νη Πεξηθέξεηεο θαη νη 

Γήκνη. Οη Πεξηθέξεηεο έρνπλ Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Σκήκαηα 

ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαη νη Γήκνη επίζεο, είηε ην έρνπλ θάλεη είηε δελ 

ην έρνπλ θάλεη, είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνη λα δεκηνπξγήζνπλ Γξαθεία, 

Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Άξα ινηπφλ, επηρεηξεζηαθά ππεχζπλεο είλαη νη Πεξηθέξεηεο θαη νη 

Γήκνη, ππάξρεη κηα πςειή, ζα ιέγακε, επνπηεία ε νπνία πεξηζζφηεξν 

πεξηνξίδεηαη ζ‟ έλα ζρεδηαζηηθφ επίπεδν θαη φπνπ απαηηείηαη θαη ζπληνληζηηθφ, 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πάληα ζε απφιπηε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε φιε ηε ρψξα.  

Απηφ ινηπφλ λα ην ελζπκνχκαζηε φηαλ πξνζπαζνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ εηνηκφηεηα, ην ζπληνληζκφ θαη ηνπο επηρεηξεζηαθά δξψληεο 

θνξείο.  

Οη πξνηάζεηο ινηπφλ πνπ πξνο ην παξφλ έρνπκε επεμεξγαζηεί 

θαη δηακνξθψζεη, είλαη νη αθφινπζεο:  

Δλίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

δνκψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (αλ βιέπεηε ηε δηαθάλεηα, ζα δείηε φηη ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζ‟ απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη θαζνξίζεη θαη ην ΔΠΠΔΡΑΑ). 

ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, αλ ζέινπκε λα εληνπηζζνχκε πεξηζζφηεξν ζην δήηεκα ησλ 

πιεκκπξψλ.  

Αο δψζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία πεξηγξάθνληαο απηή ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε: Θα πξέπεη λ‟ αμηνπνηήζνπκε δηάθνξεο ππάξρνπζεο 

κειέηεο. Γηαηί πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 

πιαίζην δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, αιιά ζπλήζσο παξακέλνπλ ζηα ζπξηάξηα. 

Καιφ είλαη ινηπφλ λα επηρεηξήζνπκε λ‟ απνηππψζνπκε ηηο πθηζηάκελεο θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα πιεκκπξψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ 
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πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί σο ζήκεξα κε ηε ζπκκεηνρή εηαίξσλ 

απφ ηελ Διιάδα. 

Να θαηαγξάθνπκε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

απφ άιια θξάηε κε πξνβιήκαηα παξεκθεξή, πιεκκπξηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

κηιάκε γηα ηηο αηθλίδηεο πιεκκχξεο θαη φρη βέβαηα γηα ηηο πιεκκχξεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, λα θσδηθνπνηήζνπκε 

πθηζηάκελε λνκνζεζία ζ‟ ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ θαιχηεξε 

γλψζε ηνπ λνκνζεηηθή γλψζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, λα παξάγνπκε 

εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ θαη λνκνζεζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

αληηκεηψπηζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα επηρεηξήζνπκε ηελ εθαξκνγή 

ηέηνηνπ είδνπο θαιψο πξαθηηθψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο έηζη ψζηε κέζα απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο λα 

εκπεδψζνπκε θαιχηεξα αλαγθαίεο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεζηαθήο 

δξάζεο.  

Να δηελεξγήζνπκε ζεκηλάξηα θαη αζθήζεηο γηα ηελ εκπέδσζε 

ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ απφ θνξείο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, Ππξνζβεζηηθήο, Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ζεκηλάξηα ζε φιν ηνλ θχθιν ησλ 

δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ππαιιήισλ.  

Να κελ αλαθέξσ πνιιά απφ ηα παξαδνηέα πνπ κπνξεί λα είλαη 

εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ θαη λνκνζεζίαο, εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, 

πιηθφ απφ εηζεγήζεηο, ζηα ζεκηλάξηα θαη ηηο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθπφλεζε επηθαηξνπνηεκέλσλ 

κλεκνλίσλ, δηάρπζε απνηειεζκάησλ, εκεξίδεο, ηζηνζειίδα θηι. 

πκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ησλ Γήκσλ θηι. 

Γεχηεξε πξφηαζε, έρεη λα θάλεη κε θάηη επξχηεξν. Δδψ 

πεξηνξηζηήθακε ζηηο κειέηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ, ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηελ 

άληιεζε ησλ αμηφινγσλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ απφ απηά θαη ζηε 

δηεχξπλζή ηνπο θπζηθά.  

Ζ δεχηεξε δξάζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο θαη 
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δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε δηαδηθαζίεο πξφιεςεο εηνηκφηεηαο ζε πεξηνρέο κε πςειφ 

θίλδπλν, ηηο νλνκαδφκελεο δειαδή επάισηεο ή εππαζείο πεξηνρέο.  

Σέηνηεο ππάξρνπλ γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ηδηαίηεξα φπσο 

επίζεο ππάξρνπλ θαη γηα ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Να ηνλίζσ, ην είρα πεη 

πην κπξνζηά, φηη κέζα απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηηο δηθέο καο ιεθάλεο απνξξνήο 

θαη ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη επάισηεο θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν πεξηνρέο.  

Άξα ινηπφλ, κε βάζε απηή ηε ζεψξεζε θαη θαηάιεμε ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηψξα, κπνξνχκε λ‟ 

αλαπηχμνπκε απηή ηε δξάζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Δληνπηδφκελε 

πεξηζζφηεξν ζηηο εππαζείο θαη επάισηεο πεξηνρέο. Να θαηαξηίζνπκε δειαδή 

νινθιεξσκέλα ζρέδηα, κλεκφληα φπσο ιέγνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, φκσο αλά θαηαζηξνθή, φρη γεληθά θη αφξηζηα γηα φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αιιά αλά θαηαζηξνθή, γηα θαζέλαλ απφ 

ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο. 

Γηαηί εδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ν θάζε θνξέαο δελ ην 

πξαγκαηνπνηεί, φκσο είλαη επηθνξηηζκέλνο λνκνζεηηθά, ζεζκηθά λα θάλεη 

κλεκφλην γηα θάζε θαηαζηξνθή. Γπζηπρψο θαη ζην επίπεδν ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο απ‟ φ,ηη έρνπκε δηαπηζηψζεη θαη ιηγφηεξν ζην επίπεδν ηεο 

Θξάθεο, πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε βαζηθή λνκνζεηηθή απνζηνιή.  

Πνηα είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δξάζεο: Ο ζπληνληζκφο απηψλ ησλ 

ζρεδίσλ ζηελ πξάμε, ε απφθηεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θνηλνχ εζεινληψλ ζηηο 

πεξηνρέο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο, ε δηάρπζε απνηειεζκάησλ κε θπιιάδηα 

θη άιιεο ελέξγεηεο θαη επίζεο ε βειηίσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαθφξσλ 

δνκψλ πνπ ππάξρνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

ρεηξηζκνχ ηζηνζειίδαο θηι.. 

Δδψ λ‟ αλαθέξσ ελδεηθηηθά απφ ηηο πεξηνρέο πνπ νλφκαζα πην 

κπξνζηά σο επαίζζεηεο ή εππαζείο θαη ζ‟ απηφ αλ εγθξηζεί έλα ηέηνηνπ είδνπο 

πξφγξακκα ζα πξνζαλαηνιηζηνχκε, αλαθεξφκαζηε ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Υαιθηδηθήο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη επίζεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 
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Δλφηεηεο Πέιιαο θαη Ζκαζίαο, γηα πιεκκχξεο ζηνλ θάκπν ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Καη' αξρήλ ηνπιάρηζηνλ, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ πηινηηθά 

γηα ηηο νπνηεζδήπνηε άιιεο αλαπηχμεηο πξνγξακκάησλ ή ζρεδηαζκψλ 

πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

Καη κία ηξίηε πξφηαζε, κε επηθχιαμε ηε δηαηππψλνπκε απηή: Με 

δεδνκέλν φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξάζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ, γελλά φκσο θάπνηα εξσηεκαηηθά ζε ζρέζε κε ην πνηνο 

ζρεδηαζκφο έξρεηαη πξψηνο θαη πνηνο ζρεδηαζκφο αθνινπζεί.  

Δληνπίδνληαο ηελ αλάγθε λα ππάξρεη έλαο εζληθφο ζρεδηαζκφο 

γηα δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πέξα απφ ηνλ «Ξελνθξάηε», αλάγθε ηελ 

νπνία εληνπίδεη θαη ην ίδην ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ζα έιεγα ην εμήο: ηη είλαη αλάγθε 

λα εμεηδηθεχζνπκε ην Δζληθφ ρέδην Πξφιεςεο θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε, 

ραξηνγξάθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

Βέβαηα εδψ είλαη ην εξψηεκα αλ ζα πξνεγεζεί ν Δζληθφο 

ρεδηαζκφο θαη ζα έπεηαη ν εμεηδηθεπκέλν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Αλ 

θαηνξζσζνχλ απηά θαη ηα δχν θαη ζ‟ εζληθφ επίπεδν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν λα γίλνπλ ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, ζα είλαη 

θάηη ηδηαίηεξα επράξηζην. 

Καη κηα ηειεπηαία πξφηαζε γηα λα κε θαλεί φηη μερλνχκε θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθείκελεο θαηαζηξνθέο, 

κφλν πνπ απηφ απνηειεί εηδηθφηεξν δήηεκα ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ, 

ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη απηά ηα πξάγκαηα, φκσο ληψζνληαο 

ηελ επζχλε θαη σο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε λα πξνζδηνξίδνπκε αλάγθεο, ζα 

ιέγακε φηη απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, 

εμνπιηζκφο, ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζε κεγάιεο θαηαζηξνθέο. 

Μηιάκε π.ρ. γηα ηερλνινγηθή ή πιεκκπξηθά αληηθείκελα 

θαηαζηξνθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζξαχζε θξαγκάησλ, πνπ εγθπκνλεί πάξα 

πνιχ κεγάινπο θηλδχλνπο, άξα ηα ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζηελ 

πεξίπησζε ζξαχζεο θξαγκάησλ ή πιεκκπξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο γείηνλεο ρψξεο, απνηειεί κηα κεγάιε, επηηαθηηθή 

αλάγθε.  
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Απηά απφ ηελ πιεπξά ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ζεσξνχκε φηη κε ηε ζπλεξγαζία ζην επηθείκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπ Φεβξνπαξίνπ – Μαξηίνπ κε θνξείο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ησλ Γήκσλ, 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα εμεηδηθεπζνχλ θαιχηεξα νη ζπγθεθξηκέλεο 

απηέο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε δηαηππψζεη. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Μακαξίθα γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

ζίγνπξα θξαηάσ ην ζέκα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ ην νπνίν είλαη 

ππνρξεσηηθφ, φζνλ αθνξά απηφ πνπ αλέθεξε γηα ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ 

ζίγνπξα πξέπεη λα γίλεη παξάιιεια.  

  Γε κπνξψ λα πσ απηή ηε ζηηγκή αλ πξνεγείηαη ν εζληθφο, 

ζίγνπξα ν Δζληθφο ρεδηαζκφο έρεη ηε βαξχλνπζα ζεκαζία αιιά ζίγνπξα ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππ' φςηλ ηνπ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

  ζνλ αθνξά ηελ αξρηθή ηνπ παξέκβαζε, πνπ δελ ηέζεθε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζηελ νκηιία, μέξεηε, πξηλ απφ 10 κέξεο πήξακε θη εκείο 

ηελ 3ε εγθχθιην. Γειαδή αθφκε θαη απηέο ηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο απηή ηε 

ζηηγκή αλαθέξαηε θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην γεληθφηεξν ζρέδην 

πνιηηηθήο θαη ζην Δ, φπσο έρεη ζηαιεί ζα ζρέδην ζηελ Κνηλφηεηα, είλαη ζέκα 

γεληθψλ πνιηηηθψλ. 

  Ζ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ θαη ε εμεηδίθεπζε πιένλ ησλ έξγσλ, 

είλαη ζίγνπξν φηη δελ έρεη γίλεη αθφκε, ζίγνπξα απηή ηε ζηηγκή, είκαζηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα λα δνχκε πψο ζα ηα εμεηδηθεχζνπκε θαη 

ζίγνπξα έρεηε κεγάιν πεξηζψξην λα θάλεηε πξνηάζεηο γηα λα ηηο 

επεμεξγαζηνχκε. 

  Σν ζέκα πνπ αλαθέξαηε ζην ηέινο γηα ην ζχζηεκα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ην ζεσξψ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ, κπνξείηε λα ην βάιεηε κέζα 

ζηηο πξνηάζεηο ζαο γηα επεμεξγαζία θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

  . Βέβαηα λ‟ αλαθέξσ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε 

φηη ζίγνπξα φια απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε θαη κε η‟ απνηειέζκαηα πνπ ζα 

έρνπλ φια ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πιεκκπξψλ, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή 

πινπνηνχληαη θαη πεξηκέλνπκε η‟ απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηηο δέζκεο κέηξσλ. 
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  Να πεξάζνπκε ζηνλ θ. Φξαγθηζθάθε ν νπνίνο είλαη Γεληθφο 

Γηεπζπληήο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο 

 

«Κιηκαηηθή αιιαγή θαη πξόιεςε ππξθαγηώλ» 

Ν. ΦΡΑΓΚΗΚΑΚΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Απφ πιεπξάο ηεο Γαζηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ε εηζήγεζή 

κνπ ζα έρεη δπν ζηάδηα: Μηα επεμήγεζε φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε εκείο γηα 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη πψο ζπλδέεηαη κε ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο 

θαη ζην ηξίην κέξνο ζα πεξάζνπκε ζηηο πξνηάζεηο.  

Με ηνλ φξν «θιηκαηηθή αιιαγή» αλαθεξφκαζηε ζηε κεηαβνιή 

ηνπ παγθνζκίνπ θιίκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζε κεηαβνιέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε ρξνληθή θιίκαθα. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή 

νθείιεηαη ζε θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κε επηπηψζεηο ζην θιίκα, φπσο ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο.  

Μηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο επηδξάζεηο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη 

ε πηζαλή αχμεζε ηφζν ηεο ζπρλφηεηαο φζν θαη ηεο έληαζεο ησλ αθξαίσλ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο είλαη νη ζχειιεο, νη πιεκκχξεο θαη νη μεξαζίεο. Γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ζην 2020, πνπ αξρίδεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο 

Κιηκαηηθήο πκθσλίαο, φιεο νη ψξεο θαινχληαη λα πξάμνπλ φ,ηη κπνξνχλ» γηα 

λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ.  

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην αλαγλσξίδεη δξάζεηο φπσο είλαη ε 

αλαδάζσζε ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο εθηάζεηο, ε απνθαηάζηαζε ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ θαη ε πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο θαη λα 

πξνζηαηέςνπλ ηα ελδηαηηήκαηα.  

Γχν άξζξα ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ δαζηθφ ηνκέα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

δηαρείξηζεο γεο ζηελ εζληθή ηζνξξνπία ηνπ άλζξαθα απφ ην 1990, πνπ έρεη 

πηνζεηεζεί σο έηνο αλαθνξάο.  

Σν άξζξν 3.3 επηηξέπεη ζε βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ 
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άκεζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ αλζξψπνπο φπσο είλαη ε 

αλαδάζσζε θαη ε απνςίισζε.  

Σν άξζξν 3.4 ηνπο επηηξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ 

επίδξαζε πεξαηηέξσ κέηξσλ ρξήζεο γεο, φπσο ε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ γαηψλ , ησλ ιηβαδηψλ θαη ε αλαβιάζηεζε. 

Tα δάζε αιιειεπηδξνχλ κε ην θιίκα, δξψληαο σο απνζήθε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη σο πεγή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα φηαλ θαηαζηξέθνληαη. Χο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

αλακέλεηαη λα παξαηεξεζνχλ λέεο ζπλεπξέζεηο εηδψλ ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ 

ρξφλν θαη κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο ζηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ηεο δαζηθήο 

βιάζηεζεο.  

  Σα δάζε παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ βηνγεσρεκηθφ θχθιν 

ηνπ άλζξαθα, ιεηηνπξγψληαο σο «θαηαβφζξεο» ζηηο νπνίεο δεζκεχνληαη ηα 

κφξηα (φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζχλζεζεο) θαη απνζεθεχνληαη κε ηε κνξθή νξγαληθήο χιεο (μχινπ θαη 

άιισλ θπηηθψλ κεξψλ).  

Οη επηδξάζεηο απφ ηελ παξνπζία ησλ δαζψλ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ δαζψλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο. Δπίζεο 

ζεκαληηθφο είλαη ν ηχπνο θαη ηα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζψλ.  

Ζ Διιάδα, σο κεζνγεηαθή ρψξα, πξνβιέπεηαη λα είλαη απφ ηηο 

πην εππαζείο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε επξσπατθφ επίπεδν εμαηηίαο ηεο 

ζπλδπαζκέλεο δξάζεο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο κείσζεο ησλ 

βξνρνπηψζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ ήδε ππνθέξνπλ απφ ιεηςπδξία.  

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη, πέξα απφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα παίδνπλ, επίζεο, θαη ηα γεσξγηθά 

νηθνζπζηήκαηα. Ζ επηινγή ησλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε 

ηεξάζηην βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα δεζκεχζεη ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα θαη, γεληθφηεξα, λα ζπγθξαηήζεη ηνλ άλζξαθα.  

Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε εθπφλεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη 

εθαξκνγήο κέηξσλ πξνζαξκνγήο ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο ζηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο γηα ηε δηαηήξεζε πγηψλ, παξαγσγηθψλ δαζψλ, ηα νπνία είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνλ άλζξσπν. 
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Ζ θαηαζηξνθή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζπληζηά ηεξάζηηα 

πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ελψ ε ππνβάζκηζε πνπ 

πξνμελείηαη απφ απηή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη αλαηξέςηκε. 

α δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν 

απνηεινχλ παξάγνληα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θιίκαηνο θαη νπζηαζηηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ πην άκεζε θαη ξαγδαία επίπησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα 

κεζνγεηαθά δάζε αθνξά ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη 

ηεο έληαζεο ησλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηεο έθηαζεο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ, 

επλνείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο μεξαζίαο, ηηο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ζπλζήθεο πνπ 

παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηηο βνξεηφηεξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

(Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία).  

Πξφζθαηε κειέηε ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ, έδεημε φηη 

αλακέλεηαη λα αιιάμεη δξακαηηθά ν ράξηεο ηεο ρψξαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

αηψλα πνπ δηαλχνπκε, ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε ηηο εκέξεο θαχζσλα 

λα πεληαπιαζηάδνληαη κέρξη ην 2100 θαη ηα δάζε καο λα αληηκεησπίδνπλ 

άκεζε απεηιή ππξθαγηάο γηα 30 επηπιένλ κέξεο ζε ζρέζε κε ζήκεξα.  

Γαζηθέο ππξθαγηέο: Δίλαη ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα ζηε κεζνγεηαθή πεξηνρή. Ζ αληηκεηψπηζε: Ζ πνιπεπίπεδε 

επίδξαζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε ην δεδνκέλν φηη ε θσηηά είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ κεζνγεηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζπλππάξρεη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ ζε απηφ, ε δε πιήξεο εμάιεηςή ηεο απφ ηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο καο είλαη αδχλαηε θαη νπηνπηθή.  

Αθφκε θαη αλ ππήξρε ν ηέιεηνο θαη ηδαληθφο θαηαζηαιηηθφο 

αληηππξηθφο νξγαληζκφο, εθείλα πνπ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ξεαιηζηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ αληηππξηθνχ ζρεδηαζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη:  

 Ζ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξσπνγελψλ ππξθαγηψλ.  

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ζηφρνη πνπ ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

ηφρνη πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ ελεξγή αληηππξηθή 

πξνζηαζία. Δίλαη νπηνπηθφ λα ζεσξνχκε φηη ε ππξθαγηά απφ ηα δαζηθά 
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νηθνζπζηήκαηα κπνξεί λα εμαιεηθζεί ζηε κεζνγεηαθή πεξηνρή ιφγσ 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ιφγσ ζχλζεζεο ηεο βιάζηεζεο, ε δψλε πνπ είλαη ε 

θιηκαηηθή δψλε ηεο Μεζνγείνπ πνπ εθηείλεηαη ζ‟ έλα εχξνο απφ ηε Βφξεηα 

Αθξηθή έσο θαη ηε Βφξεηα Διιάδα, πνπ επεθηείλεηαη θπθιηθά ζε φιε ηε γε, 

έρνπκε δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Άξα πξέπεη λα θάλνπκε έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ λα 

ζηνρεχεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαχζηκεο χιεο 

πνπ έρνπκε ζηε Μεζφγεην δελ ππάξρνπλ ζηε Βφξεηα Δπξψπε γη‟ απηφ ζηε 

Βφξεηα Δπξψπε δελ έρνπκε ππξθαγηέο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ιφγσ 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα έρνπκε αιιαγέο θαη νη ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο  

Άξα, απηά ηα νπνία κπνξνχκε εκείο λα επέκβνπκε, ηηο 

ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο δε κπνξνχκε λα ηηο αιιάμνπκε, απηέο είλαη, νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κπνξνχκε εκκέζσο 

λα πξνζπαζήζνπκε λα ηηο δηαηεξήζνπκε ζ‟ απηφ ην επίπεδν πνπ είκαζηε 

ζήκεξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαχζηκεο χιεο. 

Οχηε κπνξνχκε λ‟ αιιάμνπκε ηα δάζε καο θαη λα ηα θάλνπκε 

ςπρξφβηα ηα δάζε ή λα ηα θάλνπκε δάζε ηα νπνία δελ έρνπλ θίλδπλν απφ ηελ 

ππξθαγηά.  

Αίηηα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ: χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ 

Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ νη δαζηθέο θσηηέο νθείινληαη θαηά ην 1/3 ζε θπζηθά αίηηα 

(π.ρ. θεξαπλνί), θαηά ην 1/3 ζε εκπξεζκνχο θαη θαηά ην 1/3 ζε άγλσζηεο, 

αλεμαθξίβσηεο αηηίεο πνπ ππνθξχπηνπλ εκπξεζκνχο. 

κσο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαίλεηαη λα έρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Μηα κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ ζεσξείηαη φηη σθειείηαη 

άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ππξθαγηά. Ηδηνθηήηεο νηθνπέδσλ ή θαη εθηάζεσλ 

δαζσζέλησλ πξψελ αγξψλ, ζπλεηαηξηζκνί κέζα ζε δάζε, θαηαπαηεηέο, 

έκπνξνη θαπζφμπισλ, θηελνηξφθνη, αγξφηεο, είλαη κεξηθέο κφλν νκάδεο απφ 

ηνπο «σθεινχκελνπο» θαη επνκέλσο πηζαλνχο εκπξεζηέο.  

Τπάξρνπλ εκπξεζηέο απφ πξφζεζε (θάπνηνη βάδνπλ θσηηά γηα 

νηθνπεδνπνίεζε, «αλάπηπμε, αμηνπνίεζε» ησλ θακέλσλ πεξηνρψλ, βνζθνί 

θαίλε πεξηνρέο γηα ηελ «αλαγέλλεζε»). Απηφ ην θαηλφκελν ζηα βνζθνηφπηα 

παξαηεξείηαη κε ηε θσηηά λα βιαζηάλεη θαηλνχξγηα θπηάξηα νπφηε θαιχηεξα 
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επηιέγνληαη απφ ηα δψα. Απφ ακέιεηα ή άγλνηα (ην πεηακέλν ηζηγάξν απφ ην 

παξάζπξν ηνπ απηνθηλήηνπ, ε ππαίζξηα ςεζηαξηά, θηι.), ςπρνινγηθά αίηηα, 

κπνξεί λα είλαη ηα αίηηα ησλ ππξθαγηψλ.  

Γαζηθή θαχζηκε χιε: ν ζχλνιν ηνπ δάζνπο απνηειεί θαχζηκε 

χιε, θαζψο φια ηα κέξε ηνπ (μεξνθπιινηάπεηαο, ρφξηα, πφεο, κηθξνί θαη 

κεγάινη ζάκλνη, δέλδξα) είλαη αλαθιέμηκα πιηθά. Ο ηξφπνο φκσο πνπ ηα πιηθά 

απηά αλαθιέγνληαη θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θσηηάο πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηνπο ζην ρψξν, ηελ πνζφηεηα ηνπο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπο θαη ηελ πεξηερφκελε ζε απηά 

πγξαζία. 

Εψλεο βιάζηεζεο: Παίξλνπκε κηα εηθφλα πψο είλαη 

θαηαλεκεκέλεο νη δψλεο βιάζηεζεο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ην κηθξνθιίκα θάζε πεξηνρήο. Βιέπνπκε φηη ε 

παξαζαιάζζηα δψλε είλαη ε δψλε κε ζεξκνκεζνγεηαθή δηάπιαζε θαη φπσο 

θαη κεζνγεηαθή δηάπιαζε. ‟ απηέο ηηο πεξηνρέο πεξηκέλνπκε ππξθαγηέο θάζε 

ρξφλν.  

Κάζε ρξφλν αθνχκε φηη θαίγεηαη είηε ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηελ 

Ζιεία, είηε ζηε Νφηηα Πεινπφλλεζν είηε ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο είηε ζηελ 

Αξγνιίδα είηε ζηε Υαιθηδηθή. Κάζε ρξφλν μέξνπκε πνχ ζα έρνπκε ηηο 

ππξθαγηέο ιφγσ ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο μεξαζίαο 

πνπ επηθξαηεί.  

Δδψ είλαη θάηη εηθφλεο απφ κνξθέο βιάζηεζεο, είλαη δάζνο 

ραιεπίνπ – πεχθεο ρσξίο ππφξνθν. Δδψ έρνπκε αθαίξεζε θαχζηκεο χιεο, 

πνπ έρνπκε κφλν άλσ φξνθν. Δδψ είλαη κηα κνξθή δαζψλ ηεο Υαιθηδηθήο 

πνπ έρνπκε θαη ππφξνθν θαη αλψξνθν. Γειαδή πνιιή θαχζηκε χιε. Δδψ 

είλαη κηα εηθφλα πνπ βιέπνπκε ηελ πνιπκνξθία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξάθη, 

δάζνο θηι. πνπ δελ είλαη θάηη ζπκπαγέο φπσο είλαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ζηε 

Βφξεηα Δπξψπε ηα δάζε, δελ έρνπλ θακία ζρέζε νη δαζηθέο εθηάζεηο, ηα δάζε 

κε ηε κεζνγεηαθή δψλε πνπ είκαζηε εκείο.  

Δδψ είλαη κηθηέο ρξήζεηο, δάζε, θαιιηέξγεηεο είλαη κηθηά. Δίλαη 

πην δχζθνιε ε αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, γηαηί δελ έρνπκε κηα 

δψλε λα πνχκε φηη θάλνπκε έλα έξγν εθεί θαη ζα ζηακαηήζεη ε θσηηά. Ζ 

θαηαλνκή ησλ δαζψλ ζηελ Διιάδα θηάλεη πεξίπνπ ζην 67%, δειαδή ην 67% 
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δηαρεηξίδεηαη ε Γαζηθή Τπεξεζία. πλ θαη ηα αγξνηηθά αλνκήκαηα πνπ έρνπκε 

πάξεη θαη ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, θηάλνπκε ζην 97% λα δηαρεηξίδνληαη 

ηε Γαζηθή Τπεξεζία.  

ζνλ αθνξά ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, έρνπκε πάξεη ηελ 

αγξνθπιαθή, ηελ νπνία ήξζε ζηε Γαζηθή Τπεξεζία θαη έρνπκε ηηο 

παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ θψδηθα. 

Οη επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ: Δίλαη νη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο, νη ζσκαηηθέο βιάβεο θαη θχξηα ε απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο. 

ινη ζπκφκαζηε απηέο ηηο εηθφλεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν ην 2007. 

Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο: Ζ δαπάλε ηνπ αληηππξηθνχ 

κεραληζκνχ, ε πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ. Ξνδεχνληαη θάζε 

ρξφλν ηεξάζηηα πνζά φζνλ αθνξά ηελ αεξνππξφζβεζε θαη φιεο ηηο δπλάκεηο 

θαηαζηνιήο. Οη δαπάλεο αλακφξθσζεο ηεο θακέλεο έθηαζεο –πιεξψλνπκε 

ρξήκαηα γηα ηελ αλαδάζσζε, αληηδηαβξσηηθά-αληηπιεκκπξηθά έξγα θηι., νη 

απψιεηεο μπιψδνπο φγθνπ, ξεηίλεο θηι., ε θαηαζηξνθή βνζθνηφπσλ, ε 

απψιεηα βνζθήζηκεο χιεο.  

Οη απψιεηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο πεξηνπζίαο 

(γεσθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, νηθίεο, 

θηελνηξνθηθά δψα, κειηζζνηξνθία, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, νρήκαηα). 

Απηέο είλαη θσηνγξαθίεο απφ ηε κεγάιε ππξθαγηά ην 2006 ζηελ Καζζάλδξα 

Υαιθηδηθήο. Ο Μαζνχηεο πνπ βιέπεηε, φπνηνο μέξεη απφ ηελ Καζζάλδξα, ν 

Μαζνχηεο ζηε Υαληψηε. Γελ ήηαλ κέζα ζην δάζνο, ήηαλ εθηφο δάζνπο, αιιά 

φκσο ε ππξθαγηά έθηαζε, γηαηί έρνπκε θαη ηε κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο κε ηα 

ζεξκηθά θχκαηα πνπ παξάγνληαη ζην ρψξν ηεο ππξθαγηάο. 

Γπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, 

έρνπκε απψιεηεο δηαλπθηεξεχζεσλ, ππάξρεη έλα πξφβιεκα. Πνιηηηζηηθέο 

επηπηψζεηο: Απψιεηεο ζηνηρείσλ πνιηηηζκνχ, λαψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 

κλεκείσλ ηεο θχζεο. Σν δήζακε κε ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2007 ζηελ 

Πεινπφλλεζν κε ηελ Οιπκπία.  

Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο: Απψιεηα λεξνχ, θαηαζηξνθή 

εδάθνπο, ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, απψιεηα άγξηαο δσήο, ηνπίνπ θαη φιεο απηέο 

ηηο επηδξάζεηο.  
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Δδψ έρνπκε ηελ εμίζσζε ησλ επηπηψζεσλ: Σα αίηηα ησλ 

ππξθαγηψλ καδί κε ηελ θαχζηκε χιε καο δίλνπλ ηε δαζηθή ππξθαγηά. Έρνπκε 

ηελ έθζεζε ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη πεξηνπζηψλ θαη έρνπκε ηηο επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Άκα 

θαηαλνήζνπκε απηή ηελ εμίζσζε πξέπεη λα δνχκε πνχ πξέπεη λα επέκβνπκε 

ζηελ θαηλνχξγηα ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα έρνπκε κηθξφηεξε 

έθζεζε ησλ αλζξψπσλ, ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ, άξα 

ιηγφηεξεο επηπηψζεηο απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο.  

Απηή έρεη δπν ηζφηεηεο ε εμίζσζε θαη πξέπεη ζηε ζηξαηεγηθή 

πνπ πξέπεη λ‟ αλαπηχμνπκε, λα δνχκε πνχ κπνξνχκε λα επέκβνπκε έρνληαο 

θαηά λνπ φηη είλαη νπηνπία φηη δε ζα έρνπκε ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα. Δίλαη 

νπηνπία. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην φηη νη πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαίγνληαη θη 

απηέο. Άξα ην δεηνχκελν γηα καο είλαη λα νξγαλσζνχκε θαιχηεξα, λα 

κεηψζνπκε ηηο επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

ηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ: 

Πξέπεη λα είλαη επηβνιή λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, είλαη ηα ηξία «Δ» ηεο 

πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ζ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη πνιηηψλ. 

Δδψ είλαη κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, κε ην ζπλάδειθν ηνλ θ. Μακαξίθα 

κπνξνχκε λ‟ αλαπηχμνπκε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη εληαηηθή 

πξφιεςε.  

Δπηβνιή λφκσλ θαη θαλνληζκψλ: Θεζκηθά κέηξα: άκεζε 

δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ ηδηνθηεζίαο ρξήζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. 

Καηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηνπ δαζνινγίνπ θσδηθνπνίεζε ηεο 

δαζηθήο λνκνζεζίαο.  

Έρεη λα θάλεη κε ηα θελά πνπ έρεη ε δαζηθή λνκνζεζία, έρεη λα 

θάλεη κε ην επκεηάβιεην πνπ είλαη δάζνο, δελ είλαη δάζνο, ην έηνο αλαθνξάο. 

Απηφ δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνπο πνιίηεο κε ηε δηθή ηνπο αληίιεςε φηη κπνξεί 

βάδνληαο κηα ππξθαγηά λα θεξδίζνπλ θάηη. Πνπ απηφ δε ζπκβαίλεη. 

Καλνληζκνί θαη έιεγρνο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηνηθηψλ θηι. ηνπο θαζαξηζκνχο νηθνπέδσλ, ρσκαηεξέο, 

ρξήζε θσηηάο ζηνπο ζεξηλνχ κήλεο. Δθαξκνγή θαλφλσλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ κέζα ζην δάζνο.  
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Σν κέηξν Δπηβνιήο λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζπκβάιεη ζηελ 

κείσζε ησλ ππξθαγηψλ αλζξσπνγελψλ αηηίσλ πνπ είλαη θαη νη πην 

θαηαζηξνθηθέο θαη κεηψλνπλ ηελ έθζεζε ησλ πεξηνπζηψλ ζηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο. Δίλαη ζην θνκκάηη ηεο εμίζσζεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα αίηηα. Δθεί 

ζα κεηψζνπκε ηα αίηηα ησλ ππξθαγηψλ. Οη εκπξεζκνί είλαη νη πην 

θαηαζηξνθηθνί.  

Ζ εθπαίδεπζε, ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ λα παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ πνπ βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη γίλνληαη πην 

απνηειεζκαηηθνί. Αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη εθπαίδεπζε εζεινληψλ 

πνιηηψλ ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ν εζεινληηζκφο λα είλαη παξψλ ζ‟ απηή ηελ 

πξνζπάζεηα κέζα απφ έλα δίθηπν εζεινληψλ κέζα απφ κηα θηλεηνπνίεζε πνπ 

πξέπεη λα γίλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνπο Γεκάξρνπο θαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ είλαη ζηηο πεξηνρέο ηηο επαίζζεηεο απφ πιεπξάο ππξθαγηψλ.  

Σν κέηξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ησλ 

αλζξσπνγελψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζηελ κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν θαη 

ζηελ κείσζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ. Ο εθπαηδεπκέλνο πνιίηεο ν νπνίνο 

δηαβηεί ή επηζθέπηεηαη ην δάζνο ζα είλαη πην θαιά πξνθπιαγκέλνο ζηελ 

έθζεζε ζηνλ θίλδπλν. Θα πεξηθξνπξεί θαιχηεξα ηηο πεξηνπζίεο ηνπ.  

Παξαηεξνχληαη ηα θαηλφκελα, έρνπκε αγξνηθίεο κέζα ζηα δάζε, 

βίιεο, ηα νπνία έρνπλ ρηηζηεί ζε ρσξάθηα ησλ πνιηηψλ θη εθεί δελ ππάξρεη 

έλαο ζαθήο θαλνληζκφο ζηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ νη πνιίηεο γηα λα 

έρνπλ ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ησλ ππξθαγηψλ.  

Απηφ είλαη έλα αηνκηθφ θαηαθχγην. Γε κπνξεί αο πνχκε λα 

θαίγνληαη ζπκπνιίηεο καο απφ δαζηθέο ππξθαγηέο, απηφ είλαη έλα θαηαθχγην ην 

νπνίν ζηελ Ακεξηθή πνπ είρα πάεη γηα κεηαπηπρηαθά καο ην έδεηρλαλ, ν θάζε 

πνιίηεο ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ην θαινθαίξη ζηελ χπαηζξν, νη θάζε 

αγξφηεο, λα έρεη έλα αηνκηθφ θαηαθχγην. Απηφ είλαη κηα απιή θαηαζθεπή απφ 

αινπκηλφραξην θαη ην έρνπλ καδί ηνπο γηα λα πξνθπιάζζνληαη.  

Γελ είλαη δπλαηφ λα θαεί ζηελ Πεινπφλλεζν ηφζνο θφζκνο ζε 

ππξθαγηά κέζα ζε ειαηψλα. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Απηά πξέπεη λα ηα 

δνχκε. Ζ εληαηηθή πξφιεςε έρεη λα θάλεη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ 
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δηθηχνπ, ηε δηάλνημε θαη ζπληήξεζε αληηππξηθψλ δσλψλ, θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε πδαηνδεμακελψλ θαη θξνπλψλ πδξνιεςίαο, θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ππξνθπιαθείσλ, αληηππξηθή δηαρείξηζε ηεο βηνκάδαο. 

Βιέπνπκε εδψ κηα δψλε ρακειήο βιάζηεζεο, αλ έξζεη ε θσηηά 

απφ δσ ζα έρεη έλα δηάζηεκα ην νπνίν ζα είλαη θελφ. Έρνπκε αληηππξηθή 

δψλε, κεηψλνπκε ηε δπλαηφηεηα δηάδνζεο ηεο θσηηάο.  

Γηάζπαζε ηεο νξηδφληηαο ζπλέρεηαο ηεο θαχζηκεο χιεο, δειαδή 

φπνπ κπνξνχκε ηνλ ππφξνθν ηνλ απνκαθξχλνπκε, θξαζπεδηθά, γηα λα κελ 

έρνπκε κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο απφ ηνλ ππφξνθν λ‟ αλέβεη ζηνλ αλψξνθν 

πνπ είλαη πην επηθίλδπλεο θαη πην γξήγνξα κεηαδηδφκελεο ππξθαγηέο. Μείσζε 

ηεο βηνκάδαο, θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη, έρνπλ λα θάλνπλ κε δαζνθνκηθνχο 

ρεηξηζκνχο.  

Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ: Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ απαηηεί ζπλερή ρξήζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαηάζβεζεο θαη πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Νέεο ηερλνινγίεο, 

νρήκαηα ηα νπνία λα είλαη πην επέιηθηα είηε λα ππάξρεη ζπλερήο εμέιημε ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  

αο μαλαζπκίδσ κεηά απφ απηά πνπ είπα, ηελ εμίζσζε: Σα αίηηα 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Με ηελ ελεκέξσζε κεηψλνπκε ηα αίηηα. Ζ θαχζηκε 

χιε κε παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο, 

κε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηαρείξηζε ηεο θαχζηκεο χιεο, ζα έρνπκε δαζηθή 

ππξθαγηά κηθξή, αλ έρνπκε επέκβεη ζηα δχν πξψηα.  

Ζ έθζεζε ζηε δαζηθή ππξθαγηά έρεη λα θάλεη κε ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ζα έρνπκε κηθξέο επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.  

Σα πξνηεηλφκελα κέηξα απφ ηε δηθή καο Γεληθή Γηεχζπλζε 

Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο έρνπλ λα θάλνπλ κε:  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη έξγσλ 

πξνζηαζίαο δαζψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη έξγα 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ.  

Αλφξζσζε, αλαγσγή ησλ δαζψλ, θαζαξηζκνί δαζψλ, δηαρείξηζε 

θαχζηκεο χιεο εηδηθά ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο 
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ππξθαγηψλ (Υαιθηδηθή, πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, πεξηνρή ηεο Θάζνπ, 

πεξηνρή ηεο Καβάιαο, πεξηνρή ηεο Πηεξίαο).  

ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη θπζηθήο 

πξνζηαζίαο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνγξαθή αλάιπζε 

θαη δηεχξπλζε ησλ επεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αλάπηπμή ηνπο ε 

πξνζηαζία ηνπο θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο.  

Δκπινπηηζηηθέο αλαδαζψζεηο κε είδε θαη άηνκα πνπ απμάλνπλ 

ηε βηνπνηθηιφηεηα ησλ βαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, δαζψζεηο ή εκπινπηηζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάδσλ κε επηιεγκέλα είδε θαη δηαρείξηζε απηψλ, κε ζθνπφ 

λα απνηειέζνπλ κειινληηθά ζπιιέθηεο θαη απνζήθεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Υξήζε ζχγρξνλσλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη θιάδσλ ησλ επηζηεκφλσλ, 

DNA printing θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θαιχηεξε κεζνδνινγία φζνλ αθνξά ηηο κέρξη ηψξα επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ δαζψλ ηεο θιηκαηηθήο παξακέηξνπ θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πξνβιέπνπκε ηηο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο.  

Φπηνθνκηθέο επεκβάζεηο, αλαδαζψζεηο, κε πηζηνπνηεκέλν πιηθφ 

ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο, πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε πφξσλ επηηφπνπ, δειαδή 

κηα δεκηνπξγία ηξάπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ, επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε 

γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο σο θνηλσληθά εξγαιεία ηα νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ κε ηε ζπκκεηνρή θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, 

πηζηνπνίεζε αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ.  

Δδψ είλαη νξηζκέλεο θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξεο παξεκβάζεηο 

πνπ θάλεη ε Γαζηθή Τπεξεζία ζηνλ νξεηλφ φγθν πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, κε ηε ζπγθξάηεζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ 

γηα απνηξνπή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη κε θξάγκαηα αληηππξηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία ιηκλψλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

εχθνιε ε εχξεζε λεξνχ γηα ηηο θαηαζβέζεηο θη εδψ είλαη νξηζκέλεο 

παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δαζηθψλ δξφκσλ. 

αο επραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Φξαγθηζθάθε. Δγψ θξαηάσ ζαλ 

κελχκαηα ηελ αλάγθε εζεινληηζκνχ, ηελ αλάγθε πξφιεςεο κε λέεο 
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ηερλνινγίεο θαη ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Θέισ λα θσλάμσ ηψξα ζην βήκα ηνλ θ. Παξαγηφ, ν νπνίνο είλαη 

Πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

 

«Γηαρείξηζε Τγξώλ Απνβιήησλ»  

Γ. ΠΑΡΑΓΗΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αλ θαη είρα εηνηκάζεη κία δεχηεξε 

εηζήγεζε, γηα νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ζαο θαη ιφγσ ηεο θνχξαζεο ζα εζηηάζσ 

ζε δχν-ηξία ζέκαηα.  

Πξψην, άζρεην κε ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη 

ππνθηλνχκελνο απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Μακαξίθα ζα ήζεια λα ζπκεζψ πξηλ 

πνιιά ρξφληα επί ΤΠΔΥΧΓΔ ηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε κε ηελ ηφηε ππεχζπλε 

ηελ θα Λαδάξνπ, ζην γξαθείν ηεο θαο Μηκίθνπ, πνπ είρακε πάεη λα δεηήζνπκε 

ηε κειέηε πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε 1 δηο θαη 

αθνξνχζε ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ιηκλψλ θαη πνηακψλ ηεο 

ρψξαο. 

Απηή ηε ζηηγκή απηή ε κειέηε είλαη ζηα αδήηεηα, είλαη ρακέλε, 

κάιηζηα λα κνπ επηηξέςεηε λα ην πσ φηη ε θα Μηκίθνπ ηφηε καο είρε πεη φηη 

"απηή είλαη ε ηδησηηθή κνπ κειέηε" θαη δε καο έδσζε πξφζβαζε.  

Άζρεηα ινηπφλ λα πνχκε δχν ιφγηα μαλά πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

πγξψλ απνβιήησλ ηεο πεξηθέξεηαο. Σν πξψην δεδνκέλν είλαη φηη «ιεθηά δελ 

ππάξρνπλ» θη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ιεθηά ζα πξέπεη λα θηλεζεί ε Πεξηθέξεηα 

ζηα 400 εθαηνκκχξηα.  

αθψο επνκέλσο ππάξρεη κία έιιεηςε ξεπζηφηεηαο σο πξνο ηα 

έξγα πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηνπ overbooking θαη ην νπνίν είλαη νη νηθηζκνί ΜΓ΄ 

πξνηεξαηφηεηαο νη νπνίνη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Απηφ θαηαιαβαίλσ θ. 

Πξφεδξε, ινηπφλ άζρεην φκσο κε φια απηά, ζα ήζεια λα επηθεληξσζψ κφλν 

θαη ζα θιείζσ ηελ νκηιία κνπ κφλν κε απηφ, ζηε δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο ησλ 

βηνινγηθψλ.  

Άθνπζα γηα δηάζεζε ηεο ιάζπεο ζε ΥΤΣΑ. Γελ είλαη ε ιχζε 

απηή, ζα πξέπεη ζίγνπξα λα ππάξμεη έλαο εζληθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο. Ζ ιάζπε ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζηε γεσξγία, είηε ζαλ 

compost, βέβαηα εδψ έρνπκε ηελ αληίδξαζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ην φηη δελ 

είλαη δεκφζηα επέλδπζε είλαη ηδησηηθή επέλδπζε, ζηελ νπνία δηαθσλνχκε.  
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Δπνκέλσο ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ψζηε λα ππάξμεη ν εζληθφο 

ζρεδηαζκφο, ψζηε λα κπνξέζνπκε νη θνξείο, ηέινο ηνπ 2014 δε ζα έρνπκε ηη 

λα θάλνπκε ηε ιάζπε, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε θαηλνχξηα 

έξγα.  

Σψξα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο κφλν κία παξαηήξεζε. Έλαο 

νπζηαζηηθφο ιφγνο ηεο παξέκβαζήο κνπ απηήο είλαη φηη δε ρξεηαδφκαζηε έξγα 

ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα ηα ιεηηνπξγήζνπκε, ζα πξέπεη θη έλαο ζηφρνο σο 

πξνο ηελ έληαμε ησλ έξγσλ είλαη λα κπνξνχκε λα ηα έρνπκε θαη ιεηηνπξγηθά 

κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο.  

αο επραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. ε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη πνιηηηθή ηνπ 

Τπνπξγείνπ λα πεγαίλεη ε ιάζπε ζηνπο ΥΤΣΑ, απηφ δελ ην ζπδεηάκε. Θα 

παξαθαινχζα ηψξα λα έξζεη ζην βήκα ε θα Μηραινπνχινπ Υαξίθιεηα.  

. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ: ρη, ζα κηιήζσ εγψ θ. Μακαινχγθα.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θα κηιήζεηε εζείο; Δληάμεη, παξαθαιψ ν θ. Μηραειίδεο, ν 

νπνίνο είλαη ζηέιερνο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, έρεη ην ιφγν.  

 

«Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ»  

. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ: Γεηα ζαο, ιεηηνπξγψ σο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ζην 

Σκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Νεξψλ ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

  Ζ θα Μηραινπνχινπ ιφγσ ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο πνπ 

ππάξρεη γηα ηελ Κνξψλεηα ζα ηελ αληηθαηαζηήζσ ιέγνληαο ιίγα πξάγκαηα, 

γηαηί δελ ήκνπλα έηνηκνο γηα εηζήγεζε, βέβαηα ην δηθφ καο ην αληηθείκελν θαη νη 

αξκνδηφηεηέο καο δελ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηε δηεθδίθεζε πφξσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ θαη ηα ινηπά. 

  Αιιά ζα πσ δπν θνπβέληεο κνλάρα φζνλ αθνξά ην ζέκα 

αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 2006 πνπ 

είλαη απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο Οδεγίαο 2060 ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πνπ 

βγήθε κε ην Νφκν 3199 θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 51, αξκνδηφηεηά καο είλαη 

ε παξαθνινχζεζε ε πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζε 

επίπεδν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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Βέβαηα έρνπλ πξνζηεζεί ζηε ζπλέρεηα θη άιιεο αξκνδηφηεηεο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ πιένλ κφλν κε ην λεξφ, αιιά γεληθφηεξα γηα ην 

πγξφ ζηνηρείν, εμαηξψληαο κνλάρα ηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Απηφ πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθφ θαη αλαθνηλψζεθε ήδε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

είλαη φηη ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο 10 πνπ καο αθνξά 

ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο, έρεη ήδε εγθξηζεί απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Τδάησλ, νπφηε άκεζα πηζηεχσ ζα ην δνχκε θαη ζε ΦΔΚ πιένλ θαη ζα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ καο πφξσλ.  

Δθεί ζα έρνπκε ιφγν ζε φηη αθνξά ην ζέκα θαη αλαγθαζηηθή 

πινπνίεζε κεζφδσλ πξνζηαζίαο ηκεκάησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ είηε 

επηθαλεηαθψλ είηε ππφγεησλ, ηα νπνία ζα ραξαθηεξηζηνχλ ππνβαζκηζκέλα θαη 

ζα αλαγθαζηνχκε λα παξζνχλ κέηξα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

απνθαηαζηήζνπκε ηελ πνηφηεηά ηνπο, ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ.. αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Β΄ θαη Α΄ βαζκνχ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο λα πινπνηεζνχλ ζεηξά έξγσλ.  

Δκείο πηζηεχσ φηη ζα ιεηηνπξγήζνπκε βαζηθά επηθνπξηθά ή 

ζπληνληζηηθά ζε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο πινπνίεζεο, ηαπηφρξνλα βέβαηα 

έρνπκε θαη δηθέο καο αξκνδηφηεηεο λα πινπνηήζνπκε ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ, 

φπσο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ην 

πφζηκν λεξφ, ή κεηξψν εθπνκπψλ ξχπσλ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

ζεκεξηλή αλαθνξά.  

Απηφ πνπ ζα ήζεια λα αλαθέξσ κνλάρα, επεηδή επηθεληξψζεθε 

ε αλαθνξά ζαο ζε φηη αθνξά ην ζέκα ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηε δηαρείξηζε 

πγξψλ απνβιήησλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ηα ινηπά, πηζηεχσ φηη ζε 

απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα ζπλδξάκνπκε ζαλ Τπεξεζία πιένλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη ζηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο 

απηψλ ησλ έξγσλ. 

Γηαηί πηζηεχσ φηη ζα ππνβιεζνχλ ζσξεία πξνηάζεσλ θαη ζα 

πξέπεη εζείο λα αλαγθαζηείηε λα κπείηε ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα λα 

θαηαλείκεηε ηνπο φπνηνπο πφξνπο, πεξηνξηζκέλνπο ή κε ππάξρνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεηε πξνηεξαηφηεηεο εθεί πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε 

αλαγθαηφηεηα.  
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Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία πνπ ππήξρε απφ ην πξνεγνχκελν 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν κέζσ ηνπ ΔΠΑ, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε θαη λνκίδσ 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά θαη ζα κπνξνχζε λα ην αλαθέξεη θάπνηνο απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ήηαλ ε πξνζπάζεηά καο κέζσ θαηαγξαθήο ησλ 

πδξεπηηθψλ δηθηχσλ ζε επίπεδν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, λα αμηνινγήζνπκε ηελ 

πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή επάξθεηά ηνπο θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα 

πξνηαζνχλ κέηξα απνθαηάζηαζεο ησλ ειιεηκκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη, είηε 

πνηνηηθά είηε πνζνηηθά.  

Μέζα ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ θξηηεξίσλ θαη θάπνησλ εθζέζεσλ, 

ηα νπνία πξνέθπςαλ κέζα απφ ηε Γηεχζπλζε ηε δηθηά καο, πηζηεχσ φηη 

βνεζήζακε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε 

Γήκνπο νη νπνίνη είραλ κεγαιχηεξε αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθήζνπλ 

θάπνηα θνλδχιηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ ηνπο.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζακε λα 

μαλαβνεζήζνπκε θαη ην ΤΠΔΚΑ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

λα αλαιάβεη ηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ θνλδπιίσλ, ζηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ 

αληίζηνηρα ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ είηε κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, είηε ρψξνη δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνβιήησλ, ζε 

εθαξκνγή πάληα ηνπ ζρεδίνπ ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη πξνβιέπεη θαη 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Απηά ήζεια λα πσ, ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. 

  Καη ζα ήζεια λα πσ ζε ζπλέρεηα απηψλ πνπ είπε ν ζπλάδειθνο 

φηη ήδε απηή ηελ εβδνκάδα εκείο κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ απηφ πνπ 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε ηε δέζκε 

κέηξσλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη εηδηθά ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ 

ιεθαλψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ησλ άιισλ, απηφ νπζηαζηηθά 

θάλνπκε, δειαδή έρνπκε πάξεη ηνλ πίλαθα κέηξσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη πξνζπαζνχκε λα ην εληάμνπκε θαη λα ην 

αληηζηνηρήζνπκε κε δξάζεηο.  

Πηζηεχνπκε φηη πάξα πνιχ γξήγνξα, ίζσο θαη κέρξη ηηο 10 

Φεβξνπαξίνπ, λα έρνπκε απηφλ ηνλ πίλαθα κέηξσλ, νπφηε απφ θεη θαη πέξα 
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ζα θάλνπκε πξνηεξαηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα λα δνχκε πνηεο 

δξάζεηο κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε.  

Σνλ θ. Λαδφπνπιν ζα ήζεια ηψξα λα αλέβεη ζην βήκα, πνπ είλαη 

Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

«Υσξνηαμία θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο»  

. ΓΑΓΟΠΟΤΛΟ: Καη΄ αξράο θ. Πξφεδξε ζα ήζεια λα πσ δχν πξάγκαηα, 

δεδνκέλνπ φηη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο θαη 

γεληθψο ε εκεξίδα ήξζε ζε καο πάξα πνιχ αξγά, ηελ πξνεγνχκελε Σεηάξηε 

κε Πέκπηε θαη γη‟ απηφ δελ ππάξρεη θαη θάπνηα ζρεηηθή εηζήγεζε. 

Γεπηεξεπφλησο, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη βέβαηα ηνχην λα ιπζεί 

κέζα ζηελ Πεξηθέξεηα θαη νπσζδήπνηε θαη νη ζρεηηθέο Γηεπζχλζεηο λα ην 

δνπλ.  

Δπεηδή φκσο απηή ηελ πεξίνδν πξαγκαηεπφκαζηε αξθεηά 

ζέκαηα, ζα ήζεια λα αληιήζσ απφ ηελ πξσηλή ζπλεδξίαζε έλα κέξνο ην 

νπνίν άθνπζα απφ θάπνηνπο Γεκάξρνπο, φηη κε ιίγνπο αλζξψπνπο, κε 

πησρεία δπλακηθνχ δελ κπνξνχκε λα θέξνπκε ζε πέξαο κεγάια έξγα, είηε 

απηά πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ή άιισλ πξνγξακκάησλ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ζηα πιαίζηα 

κηαο αλάπηπμεο πνπ επαγγειιφκαζηε φινη ηειεπηαίσο, ψζηε λα βγεη μαλά ε 

ρψξα ζηελ επηθάλεηα. 

Σν ζέκα είλαη φηη εκείο πξνζσπηθά κε πνιχ ιίγνπο αλζξψπνπο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ πξνζπαζνχκε 

λα ζπλδξάκνπκε ην ζέκα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, επίζεο ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην Θεζζαινλίθεο ην νπνίν ηξφπνλ ηηλά 

είλαη θη έλα ππνζχλνιν ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

Πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε θάπνηεο βνήζεηεο φζνλ αθνξά ηνλ 

ζρεδηαζκφ κε ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο 

ζηνπο 38 Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

λα ζπλδξάκνπκε φζν κπνξνχκε κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρνπκε απφ ηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηά καο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φηη είλαη δπλαηφλ ζα ην 

θάλνπκε, αιιά πξσηίζησο ρξεηάδεηαη ζηειερηθφ δπλακηθφ.  
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Βεβαίσο πάξα πνιχ νξζά έθαλε ζηε δεπηεξεχνπζα νκηιία ηνπ  

-ηελ πξψηε νκηιία ηνπ Τπνπξγνχ δελ ηελ άθνπζα- αιιά ζηε δεπηεξνκηιία ηνπ 

έζεζε λνκίδσ θπξηνιεθηηθά ηνλ δάρηπιν επί ηνλ ηχπν ησλ ήισλ φπνπ κίιεζε 

γηα ρξήζεηο γεο, φπνπ κίιεζε γηα πνιενδνκηθά ζρέδηα, φπνπ κίιεζε γηα 

αλαγθαηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γεληθφηεξα 

ηεο αλαδφκεζήο ηνπ.  

Θα πξέπεη λα δνχκε θαη θπξηνιεθηηθά επ΄ σθειεία ησλ πνιηηψλ 

πσο κπνξεί λα δηακνξθσζεί ν ζρεδηαζκφο αλά ηε ρψξα θαη κε ηηο αλάγθεο 

πνπ επηηάζζνπλ νη θαηξνί, ψζηε λα σθειεζνχλ πξαγκαηηθά νη πνιίηεο, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη λα κελ 

παιηλσδνχλ κεηαμχ ηνπ άιθα ηνπ βήηα ή ηνπ γάκα γξαθείνπ ή βεβαίσο θαη 

ηνπ άιθα βήηα θνξέα.  

Δπεηδή φια απηά είλαη ζηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο ηξφπνλ ηηλά 

ηνπνζέηεζεο, ζα ήζεια λα πσ φηη αθνχγνληαο ηελ πξσηλή φζν κπφξεζα 

ηνπνζέηεζε Γεκάξρσλ θαη ινηπά, κηινχλ νπσζδήπνηε γηα ηνπο ΥΤΣΑ γηα 

ηνπο ΥΑΓΑ θαη ινηπά, αιιά δε λνκίδσ φηη κφλνλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη 

θαη απηά ηα έξγα, αιιά είλαη θαη ηξφπνλ ηηλά θαη άιια έξγα.  

Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε θαη κε έλα κάηη θαη ηνπο νδηθνχο 

άμνλεο, απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα βγνπλ κέζα απφ ην ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, απηφ ην νπνίν είπα πξηλ απφ ιίγν, 

απηά ηα νπνία ελδερνκέλσο πξέπεη λα βγνπλ κέζα απφ ηηο ελαξκνλίζεηο ησλ 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ κε ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα.  

Θεσξψ φηη άκεζα είλαη ζέκα ελαζρφιεζεο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ, 

ησλ Γήκσλ, ησλ Γεκάξρσλ, καδί κε φιεο ηηο Τπεξεζίεο απηέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, είηε είλαη ην πεξηβάιινλ, ε Γηεχζπλζε 

Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ, δειαδή ηα δχν Σκήκαηα ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία 

ππεξεηψ θαη νπσζδήπνηε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ε νπνία ζα ζπγθεληξψζεη 

θαη ζα πξνηάμεη απηά ηα έξγα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ 

ην ΔΠΠΔΡΑΑ 2014-2020, ψζηε λα γίλεη έλαο νξζφο θαηαινγηζκφο ησλ 

ρξεκάησλ θαη λα κελ έρνπκε ππεξαμίεο αιιά λα έρνπκε κία νξζή δηαρείξηζε. 
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Απηά ηα ιίγα, εληειψο ζεσξεηηθά, ειπίδσ ζε κία άιιε εκεξίδα θ. 

Πξφεδξε λα κπνξνχκε λα έξζνπκε θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο, ζαο επραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, δε γλσξίδσ αλ ην πήξαηε ην κήλπκα 

Πέκπηε Παξαζθεπή ή Σεηάξηε, ζίγνπξα ήηαλ κηα δηεξεπλεηηθή ζπδήηεζε ε 

ζεκεξηλή, ζίγνπξα ηηο επφκελεο εβδνκάδεο ζα έρεηε ηελ επθαηξία θαη κε ηελ 

Πεξηθέξεηα θαη κε καο λα θάλεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο.  

  Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξαηε, ην πξφβιεκα απηφ ην 

πεξλάκε φινη ζηελ Διιάδα, ην πεξλάκε εκείο, ην πεξλάηε εζείο, ην πεξλάλε 

φιεο νη Τπεξεζίεο. Πξέπεη θαη λα πξνζπαζήζνπκε βέβαηα λα ζηειερσζνχκε 

γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή, αιιά θαη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα 

θάλνπκε φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε ζε πέξαο ην έξγν 

καο.  

Δίπα θαη ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο κνπ ην πξσί απηφ πνπ είπαηε 

ζην ηέινο κε ην πεξηθεξεηαθφ πιαίζην, φηη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί πνιηηηθή 

εηδηθά ζε απηφ ην ζέκα, ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο, αλ ηε δέζκε κέηξσλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα, απφ ηα ζρέδηα πιεκκπξψλ θη απφ ηα 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ιεθαλψλ, αλ δελ ηα θάλνπκε εθαξκνγή. Αλ απηά δε 

γίλνπλ εθαξκνγή ζα παξακείλνπλ κία κειέηε ε νπνία ζα πάξεη έλα ΦΔΚ θαη 

δε ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα. 

Σέινο γηα ηνπο νδηθνχο άμνλεο πξνθαλψο είλαη έλα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη, αιιά ε ζπδήηεζε ε ζεκεξηλή δελ αθνξνχζε ηνπο νδηθνχο 

άμνλεο γηαηί αθνξνχζε θαζαξά απφ ην πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ ην ζέκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηαηί νη ζεκαηηθνί άμνλεο είλαη θαη ζηνλ άμνλα 4, είλαη θαη ζηνλ 

άμνλα 7, είλαη θαη ζε άιινπο άμνλεο.  

Καη λα πσ εδψ θαη λα αλαθέξσ φηη ηα πνζά ηα νπνία αλέθεξα 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, γηαηί ε Πεξηθέξεηα επεηδή νη 

Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο επεηδή είλαη πνιπηνκεαθέο θαη πνιπηακεηαθέο έρνπλ 

πξνθαλψο θη άιινπο άμνλεο νη νπνίνη αθνξνχλ ην Κνηλσληθφ Σακείν, 

αθνξνχλ ηηο αγξνηηθέο εληζρχζεηο, δειαδή εκπιέθνληαη θαη άιια Τπνπξγεία 

ζηα νπνία δελ έθαλα αλαθνξά ζήκεξα δηφηη επηθεληξψζεθα θαζαξά ζηνλ 

Σνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο. 
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Να θσλάμσ ζην βήκα ην ζπλάδειθν θ. Κξπζηαιιίδε πνπ 

πηζηεχσ φηη καδί ζα ζπλδηακνξθψζνπκε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ καδί κε ην αληίζηνηρν ΠΔΠ θαη ηελ αληίζηνηρε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

 

«Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 ζηνπο  

ζεκαηηθνύο ζηόρνπο Πεξηβάιινληνο»  

Α. ΚΡΤΣΑΛΛΗΓΖ: Αθξηβψο, θη έηζη ζα ήζεια λα αξρίζσ, εκείο σο 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είκαζηε απφ ηελ 

ίδηα πιεπξά πνπ είλαη θαη ε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

  Γειαδή νη πξνηάζεηο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θαηαηεζνχλ απφ ηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ αθνχζακε ηηο 

εηζεγήζεηο, έρνπλ θαη εκάο σο απνδέθηε, θαζφηη είκαζηε θάπσο 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ απηή ηε 

ζηηγκή.  

Καη ζα γίλσ πην ζαθήο. Πξηλ κηιήζσ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή, λα βάισ 

ην πιαίζην, κέζα απφ ην νπνίν μεθίλεζε λα δηακνξθψλεηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

ν ζρεδηαζκφο.  

Λνηπφλ ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κέρξη ζήκεξα έρεη 

πξνβεί ζηηο εμήο ελέξγεηεο: ε απάληεζε ζηελ πξψηε εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο δηαηχπσζε ηελ πξψηε 

πξφηαζε ζηξαηεγηθήο, κε κηα πξψηε swat αλάιπζε.  

Δλ ζπλερεία, κεηά ηελ έθδνζε ηεο δεχηεξεο εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο δηνξγάλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 ην Αλαπηπμηαθφ 

πλέδξην ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εδψ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θιήζεθαλ φινη νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζα ιέγακε 

λα δηαηππψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα, 

αιιά θαη ηηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο. Δθείλε ηελ επνρή ήκαζηαλ θάπνπ εθεί.  

ε απάληεζε ινηπφλ ζηε δεχηεξε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ε Πεξηθέξεηα δηαηχπσζε ηε δεχηεξε 

πξφηαζε ζηξαηεγηθήο, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ε 

νπνία ήηαλ πην αλαιπηηθή ζε επίπεδν πιένλ επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, κε 
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θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηππνινγία δξάζεσλ, ε νπνία ιάκβαλε ππφςηλ ηεο ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή 

ζηελ Διιάδα γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ην γλσζηφ position paper, 

ζεκεησηένλ φηη νη θαλνληζκνί ηφηε δελ είραλ θαηαιήμεη, ήηαλ αθφκα ζε 

δηαπξαγκάηεπζε, νη επξσπατθνί θαλνληζκνί.  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ην ζηξαηεγηθφ θείκελν ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηέζεθε ζε επξεία δηαβνχιεπζε, κε επηζηνιή ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο θαη φιεο ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο, απφ φινπο ηνπο ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ή θαη ην ζρεδηαζκφ ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Απνθεληξσκέλεο θαη άιιεο 

Γεκφζηεο Αξρέο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο, εθπξνζψπνπο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ινηπά.  

πλνιηθά θιήζεθαλ 225 θνξείο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαβνχιεπζε, αιιά θαη ζην δηαδίθηπν πξνο φινπο, θνξείο, ηδηψηεο θαη πνιίηεο. 

Μέρξη ζήκεξα πήξακε 53 απαληήζεηο. Απφ απηνχο νη θνξείο πνπ αθνξνχλ 

ακηγψο ην πεξηβάιινλ, ήηαλ 5. Βέβαηα, πξέπεη λα πνχκε φηη ην πεξηβάιινλ 

δηαπλέεη θαηά ηξφπν νξηδφληην αο πνχκε θη άιιεο πξνηάζεηο, γηα παξάδεηγκα 

νη πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο κηιάλε ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα γηα 

ζπκπαξαγσγή θαη ινηπά. Σν βξίζθνπκε δειαδή ην πεξηβάιινλ ζε πξνηάζεηο 

δηαθφξσλ θνξέσλ.  

Δλδηάκεζα βεβαίσο έγηλαλ δηαβνπιεχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, κε 

ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ 

εθάζηνηε ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο. Να πνχκε εδψ φηη ηφηε ε αξρηηεθηνληθή ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν δελ ήηαλ 

απνηππσκέλε, δελ μέξακε πνηνο δηαρεηξίδεηαη ηη θαη ζπλεπψο δελ ήηαλ ζαθείο 

νη αξκνδηφηεηεο, εηδηθά ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ηξίηεο εγθπθιίνπ, φπσο είπε θαη ν θ. 

Μακαινχγθαο δέθα κέξεο λσξίηεξα θαη γηα λα έξζνπκε ζηα δεηήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηα πξάγκαηα μεθαζαξίδνπλ θάπσο, αιιά φρη εληειψο. Απηφ 

πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα είλαη αθελφο ηα ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, πνιχ ζεκαληηθφ, αθεηέξνπ φηη ην ΠΔΠ γηα ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία ζα έρεη δξάζεηο ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ.  
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Δπίζεο, φπσο έρνπκε πεη αξθεηέο θνξέο απφ ην πξσί, ζα 

εθρσξεζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πφξνη χςνπο 187 

εθαηνκκπξίσλ απφ ην Σακείν πλνρήο, γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο πγξψλ 

απνβιήησλ απνθιεηζηηθά.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Γεσξγηθφ Σακείν, αιιά θαη απφ ην Πξφγξακκα 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ηακείν γηα ηελ αιηεία. 

Σψξα ζηε θάζε πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα θαινχκαζηε λα 

ζρεδηάζνπκε ην ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ, 

εμεηδηθεχνληαο πιήξσο ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηαρεηξηζηνχκε, ζηε 

βάζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη πνιχ εμεηδηθεπκέλεο αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία γηα 

πξψηε θνξά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα είλαη 

απηά θαη κεηξήζηκα πνζνηηθνπνηεκέλα απφ ηελ αξρή. 

Σψξα ζε απηφ ην απζηεξφ πιαίζην θαη μαλαγπξλψληαο ζηα 

ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ζαο κηιήζσ γηα πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζε δξάζεηο ΔΣΠΑ, δειαδή φρη γηα δξάζεηο Γεσξγηθνχ Σακείνπ, ή 

Σακείνπ γηα ηε Θάιαζζα θαη ηελ Αιηεία, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη αθφκα 

μεθαζαξηζηεί πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο εθείλεο πνπ είλαη αξκνδηφηεηαο 

δηαρείξηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κέζα απφ ην ΠΔΠ, ζα 

κείλσ ζηελ παξνπζίαζή κνπ ζην επίπεδν ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα 

αλαθεξζψ ζεκεηαθά ζε ηππνινγίεο δξάζεσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.  

Λνηπφλ γηα λα δψζσ πνιχ ζπλνπηηθά κεξηθά ζηνηρεία 

ζρεδηαζκνχ, πσο δειαδή πξνζδηνξίδνπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα 

γηα ην πεξηβάιινλ, πξψηα ζέηνπκε ηα βαζηθά δεηήκαηα γηα ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, αλά ζεκαηηθφ ζηφρν, έηζη φπσο νη ζεκαηηθνί απηνί ζηφρνη έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηελ ηξίηε εγθχθιην, πνηα είλαη ινηπφλ ηα 

βαζηθά δεηήκαηα, απφ απηά πξνθχπηνπλ νη αλάγθεο θαη απφ ηηο αλάγθεο 

πξνθχπηνπλ νη πξνηεξαηφηεηεο, πάληα ζπλππνινγίδνληαο ηνλ εζληθφ 

ζρεδηαζκφ, ηνλ ηνκεαθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηηο ππνρξεψζεηο απφ ηνπο θαλνληζκνχο.  

Αλά ζεκαηηθφ ζηφρν ινηπφλ, μεθηλψληαο απφ εθείλνλ πνπ αθνξά 

ζηε κεηάβαζε πξνο κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
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άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, νη πφξνη πνπ έρεη ην ΠΔΠ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο γη΄ απηφλ ηνλ ζεκαηηθφ ζηφρν είλαη χςνπο 27,5 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ, γηα ηε κεηάβαζε απηή πξνο κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζα βαζηζηεί ζηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ην δηαζέζηκν δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη θαη πνπ δεκηνπξγεί 

επλντθέο ζπλζήθεο γηα αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο κείσζεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα.  

Λνηπφλ ε Κεληξηθή Μαθεδνλία δηαζέηεη ειεθηξνπαξαγσγηθέο 

κνλάδεο, κεγάινπο θπξίσο θαη κηθξνχο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο, δηαζέηεη 

επηπιένλ θαη ζεκαληηθφ δπλακηθφ αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, αηνιηθή, ειηαθή, γεσζεξκηθή ελέξγεηα.  

Δπηπξνζζέησο θαη ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηελ παιαηφηεηα ησλ 

θηεξίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία, γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

απφδνζε ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θαηνηθίεο, 

δεκφζηα θηήξηα θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε 

ρξήζε πφξσλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο παίδεη επίζεο θαη 

ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, φπσο νη ηερλνινγίεο επθπνχο 

δηθηχνπ, έμππλα ζπίηηα, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζέξκαλζε πςειήο 

απφδνζεο θαη ινηπά.  

πκπεξαζκαηηθά ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαιείηαη 

λα πξνσζήζεη ηφζν ηελ παξαγσγή ηε δηαλνκή θαη ρξήζε ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φζν θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ζα έρεη θαη άκεζν αληίθηππν 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Άξα ινηπφλ νη πξνηεξαηφηεηεο γη‟ απηφ ην ζεκαηηθφ άμνλα 

δηαξζξψλνληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο. Πξψηνλ ηε ρξήζε ΑΠΔ, αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, κε πξνψζεζε παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

κέρξη ζήκεξα έρνπκε 140 ρηιηφκεηξα θαηαζθεπαζκέλνπ δηθηχνπ θαη πξέπεη ην 
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θπζηθφ αέξην λα πάεη παληνχ, ηνπιάρηζηνλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.  

Σελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε 

δεκφζηεο ππνδνκέο θαη ζε επηρεηξήζεηο φπσο είπα θαη πξηλ, ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκπαξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε επθπψλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ξεχκαηνο 

ρακειήο ηάζεο, π.ρ. γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ.  

Γεχηεξνλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, δειαδή ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε ηελ επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ζε θαηνηθίεο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο 

θαη εμνπιηζκνχο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε επηρεηξήζεηο 

θαη γεληθφηεξα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Αθνχζακε πξνεγνπκέλσο φηη ελδερνκέλσο λα είλαη έλα θνκκάηη 

πνπ ζα πάεη ζην πξφγξακκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ ζα ην δνχκε, πνπ 

ζπλδπάδεη θαη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ρξήζεο θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

κέζα απφ εθαξκνγέο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  

Ο επφκελνο ζηφρνο ηψξα, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη έλα πνζφλ 

ηεο ηάμεο ησλ 62 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή 

ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Αθνχζακε πνιχ ελδηαθέξνπζεο παξνπζηάζεηο πξηλ απφ ιίγν, εδψ ε Κεληξηθή 

Μαθεδνλία νθείιεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηεο γεσθπζηθήο 

ηξσηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

Ζ αλακελφκελε επηδείλσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο δηάβξσζε ησλ αθηψλ, ηα 

αθνχζακε απηά, εδαθψλ, πιεκκχξεο, κε επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηε 

γεσξγία, επίζεο ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θπξίσο 

ιφγσ αχμεζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ. 

εκαληηθνί θίλδπλνη γηα ηελ Πεξηθέξεηα είλαη νη πιεκκχξεο φπσο 

αλαπηχρζεθε πξνεγνπκέλσο ζε δνκεκέλεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο 

πδαηνξεκάησλ, νη ππξθαγηέο ζε δαζηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη νη ζεηζκνί 

ιφγσ ηεο πςειήο ζεηζκηθφηεηαο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηθέξεηαο.  
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Οη πξνηεξαηφηεηεο αξζξψλνληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο, πξψηνλ 

ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πνπ έρεη ζρέζε θαη κε 

ζέκαηα αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, θαιιηεξγεηψλ θαη ηα ινηπά, 

ηα νπνία απνηεινχλ ζέκαηα ηνπ Γεσξγηθνχ Σακείνπ θπξίσο θαη ηνπ Σακείνπ 

γηα ηε Θάιαζζα θαη ηελ Αιηεία. 

Καη δεχηεξνλ ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κε 

δξάζεηο πξφιεςεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε φηη αθνξά 

ηηο ππξθαγηέο ηηο πιεκκχξεο θαη ηνπο ζεηζκνχο, αιιά θαη κε ηελ θαηαζθεπή 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ κε ππνδνκέο.  

Σέινο ζηνλ ζεκαηηθφ ζηφρν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ εμαζθαιηζκέλνη πφξνη 

χςνπο ιίγν παξαπάλσ απφ 100 εθαηνκκχξηα επξψ -γηα ην ΠΔΠ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο κηιάκε ηψξα απνθιεηζηηθά- νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αθνξνχλ: 

Πξψηνλ ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

πνπ απνηειεί θαη κεγάιν εζληθφ ζηφρν φπσο απνηππψζεθε θαη ζην Δ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπζηθά ηνπ Γηθηχνπ NATURA θαη ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θαζψο ε Κεληξηθή Μαθεδνλία -καο ηα εμήγεζε 

πνιχ φκνξθα ν Καζεγεηήο θ. Κνπτκηδήο πξνεγνχκελα- έρεη έλα πςειήο 

πνηφηεηαο θαη πνιππνίθηιν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν εκθαλίδεη ζεκάδηα 

ππνβάζκηζεο πνπ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζε αλζξσπνγελείο παξάγνληεο, 

αιιά θαη ζε ειιηπή θαη αλεπαξθή επνπηεία θαη θχιαμε ησλ πεξηνρψλ, φπσο 

είρε απνηππσζεί θαη ζηελ εκεξίδα πνπ είρε γίλεη πξηλ απφ δχν εβδνκάδεο 

πεξίπνπ ζηελ Αζήλα απφ ηε WWF ΔΛΛΑ θαη ην ΤΠΔΚΑ.  

Γεχηεξνλ δξάζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο εηδηθά γηα ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, φπνπ είλαη πξαγκαηηθά θαηαγεγξακκέλν ην πξφβιεκα, αιιά 

απφ φηη άθνπζα θαη ην πξσί ηέηνηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζε άιια 

αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη πξέπεη λα ην δνχκε απηφ.  

Σξίηνλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε πδάηηλσλ πφξσλ, γηα 

παξάδεηγκα κε δξάζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 

πνζφηεηαο λεξνχ χδξεπζεο.  
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Σέηαξηνλ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, 

κηιήζακε πνιχ γη‟ απηφ, πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη ππνδνκέο ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα, δξάζεηο γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξφιεςεο θαη αλαθχθισζεο, ηελ θαηαζθεπή 

κνλάδσλ αμηνπνίεζεο, φπνπ πεξηγξάθνληαη ζαθψο ζην Νφκν 4042 ηνπ 2012, 

κάιηζηα κε πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο.  

Λνηπφλ πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ εμαηξεηηθά θνζηνβφξν 

δήηεκα, ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή απνηειεί αληηθείκελν εληαηηθήο δηαβνχιεπζεο 

κε ην ΤΠΔΚΑ, κε ηε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.  

Πέκπηνλ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ θαη 

δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο.  

Απηά πξνο ην παξφλ, φπσο είπα θαη πξνεγνχκελα απηή ηελ 

πεξίνδν θαηαιήγνπκε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ην ΠΔΠ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπο είλαη 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία φπσο είπα ζηελ αξρή κε ηε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ.  

εκεηψλσ γηα άιιε κηα θνξά φηη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ φρη κφλν απφ ην ΠΔΠ αιιά θαη απφ άιια 

πξνγξάκκαηα, φπσο είλαη απηφ ησλ Τπνδνκψλ βεβαίσο, ην Πξφγξακκα 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Πξφγξακκα γηα ηε Θάιαζζα θαη ηελ Αιηεία. Απηφ 

ην ηειεπηαίν είλαη θάπσο πην πξνβιεκαηηθφ, δελ μέξσ αλ έρεη ππάξμεη θάπνηα 

εμέιημε ηειεπηαία, αιιά ν επξσπατθφο θαλνληζκφο δελ έρεη αθφκα ςεθηζηεί 

απφ φζν μέξσ, είλαη ζε δηαπξαγκάηεπζε.  

ε γεληθέο γξακκέο απηά, θιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ φηη είηε 

εκείο, είηε ε Γηαρεηξηζηηθή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζα έξζεη ζε επαθή κε ηηο Τπεξεζίεο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζα έιεγα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα παξάδεηγκα 

θαη ζα κηιήζεη κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηηο αξκφδηεο, γηα λα 

θαηαγξαθνχλ νη αλάγθεο θαη λα δερηνχκε πξνηάζεηο.  

Απηά, επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ ην ζπλάδειθν, απφ φηη θαηάιαβα, αλ 

θαηάιαβα θαιά, ζπκπνξεπφκαζηε θαη ζπκβαδίδνπκε. Έηζη θη αιιηψο ηελ άιιε 

εβδνκάδα ζα μεθηλήζνπκε ζπλαληήζεηο απφ ηελ Κεληξηθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 
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θαη απφ ηελ ΔΤ κε ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα είλαη ηα παιηά Sofitel πνπ 

θάλακε γηα λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζεσξψ φηη γηα λα κελ πσ ζπκπίπηνπκε είκαζηε ζρεδφλ 

ηαπηφζεκνη, άξα ην πξφβιεκα είλαη ην ρξήκα, ην πξφβιεκα είλαη ε θαηαλνκή 

ησλ ρξεκάησλ, εθεί δειαδή εζηηάδεηαη ην παλ ηη ζα πάξεη ε Πεξηθέξεηα ηη ζα 

πάξνπκε εκείο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δηεθδηθνχκε ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. 

Έρνπκε έλα budget, έρνπκε ζηφρνπο, έρνπκε πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθέο θαη 

πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ 

θνλδπιίσλ.  

Παξαθαιψ θ. Μακαξίθα.  

Υ. ΜΑΜΑΡΗΚΑ: Πξηλ θάπνηνο αλαθέξζεθε ην ζέκα ησλ ζεηζκψλ, 

αλαθεξφκελνο ζηνλ άμνλα γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζεηζκνί ζηνλ άμνλα απηφλ; 

Παξαθαιψ λα δηεπθξηληζηεί, πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπκε αλάινγα θαη ηηο 

πξνηάζεηο καο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ναη, ζαλ πξνηεξαηφηεηα θαη ζαλ ελ δπλάκεη δξάζε 

πξνθαλψο πεξηιακβάλνληαη.  

Υ. ΜΑΜΑΡΗΚΑ: Δπεηδή δελ είλαη δήηεκα πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, κε απηή ηελ έλλνηα ην ζέησ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ίζσο ζα κπνξέζεη λα πάεη ζηνλ άμνλα 5 ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ.  

Υ. ΜΑΜΑΡΗΚΑ: Γε καο πεηξάδεη θαζφινπ, δε καο ελνριεί, αληίζεηα καο 

επλνεί, απιψο ζέισ λα δηεπθξηληζηεί.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δζείο, γηα λα ην πνχκε θάπσο δηαθνξεηηθά, κελ 

επηθεληξψλεζηε αλ ζα είλαη ζηνλ 4 ή ζηνλ 5, λα επηθεληξσζείηε φηη επί ηεο 

νπζίαο ην ζέκα ησλ ζεηζκψλ είλαη ελ δπλάκεη κία δξάζε ε νπνία κπνξεί λα 

πινπνηεζεί, νπφηε κπνξείηε λα πξνζαλαηνιηζηείηε κε απηή ηε ινγηθή θαη λα 

θάλεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο θαη απφ θεη θαη πέξα γηα ην ζέκα ηνπ άμνλα θαη ηνπ 

ζεκαηηθνχ ζηφρνπ ζα ζπλελλνεζνχκε κε ηελ Πεξηθέξεηα. 

Υ. ΜΑΜΑΡΗΚΑ: Δπραξηζηψ.  
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Σψξα ζα ήζεια λα πάξεη ην ιφγν ε ηειεπηαία νκηιήηξηα, ε θα 

Κνληαμή, απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο.  

 

«Βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο  

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ» 

Υ. ΚΟΝΣΑΞΖ: Δπεηδή κάιινλ ζήκεξα αθνχζακε πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε ιέμε 

«ρξήκαηα» θαη ηα «εθαηνκκχξηα» απφ ηε ιέμε «πεξηβάιινλ», γχξηζα ιίγν ηε 

δηαθάλεηα ζην ηέινο γηα λα δνχκε πφζα δηο θέξλνπλ νη πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο, ηηο νπνίεο επηπρψο ν θ. Κσλζηαληηλίδεο αλέθεξε, γηαηί αιιηψο ζα ηηο 

είρακε μεράζεη ζήκεξα.  

Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ πινπνηεί έξγα, παξφια απηά είλαη έλαο 

ζηαζκφο θαη θαηεγνξήζεθε ζήκεξα φηη θσιπζηεξγεί ζηηο αδεηνδνηήζεηο ησλ 

έξγσλ απφ πνιινχο Γεκάξρνπο, ε Τπεξεζία καο αδεηνδνηεί κηθξά έξγα θαη 

γλσκνδνηεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζην Τπνπξγείν γηα ηα 

κεγαιχηεξα, άξα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηακαηάλε ηα 

έξγα θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ φιεο απηέο νη θαζπζηεξήζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ φηη θηάλνπλ κέρξη θαη ηα ηξία ρξφληα.  

Αο δνχκε ινηπφλ φκσο θάηη πνπ ην έρνπκε παξακειήζεη, πνπ 

δελ είλαη ειιείκκαηα θαη δελ είλαη απνξξίκκαηα πνπ αθνχγακε ζήκεξα φιε ηελ 

εκέξα θαη είλαη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο νη νπνίεο απφ κφλεο ηνπο 

παξέρνπλ πνιιέο ππεξεζίεο, δελ είλαη φκσο κφλεο ηνπο, ππάξρεη έλαο πνιχ 

κεγάινο πιεζπζκφο πνπ δεη δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θέξλεη εηζφδεκα ζηε ρψξα. 

Δίπε ν Γήκαξρνο Καηεξίλεο φηη ζα πξέπεη λα βάινπκε ζε φια ηα 

έξγα λα ππάξρνπλ ηηο βηνθιηκαηηθέο κειέηεο, ηη ζα γίλεη ηφηε γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα πνπ έπξεπε λα είλαη ζε θάζε έξγν κέζα θαη πνπ απφ ην 1998 

ην έρνπκε ακειήζεη; Ση ζα γίλεη κε απηή ηε λνκνζεζία πνπ έρεη ελαξκνληζηεί 

απφ ηφηε θαη ζήκεξα δελ αθνινπζείηαη, ηη ζα γίλεη κε φιεο απηέο ηηο πεξηνρέο 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ δελ ππάξρεη δηαηήξεζε νχηε δηαρείξηζε θαη 

απιά ζπδεηάκε γη΄ απηέο πνπ βιέπεηε κε ην πξάζηλν πνπ έρνπλ θνξείο 

δηαρείξηζεο θαη θάηη γίλεηαη φπσο είδαηε θαη απφ ηνλ θ. Κνπτκηδή, νη ππφινηπνη 

φκσο;  
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Άξα αο αλαπηχμνπκε ιίγν θαη ηνλ ηξίην θιάδν πνπ αλαθέξζεθε 

ζήκεξα, πνπ δελ αθνξά κφλν ηηο ππεξεζίεο ζηνλ άλζξσπν, αιιά αο δνχκε 

ιίγν θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε θχζε θαη λα πσ φηη ε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπλεξγάδεηαη 

ηφζν κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο, φπσο ζπλέβε ζηελ πξνεγνχκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν γηα ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηνπ Αμηνχ. 

ζν θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή φπσο είλαη νη κπδνθαιιηεξγεηέο εδψ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζεξκατθνχ, νπφηε νη Γήκαξρνη νη νπνίνη νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη 

εδψ ζήκεξα εάλ ζειήζνπλ λα θάλνπλ θάηη ζε απηφλ ηνλ θιάδν πνπ ζα ήηαλ 

θαιφ λα ην θάλνπλ κε ραξά λα έξζνπλ θαη ζηε δηθή καο ηελ Τπεξεζία θαη λα 

ζπλεξγαζηνχκε.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θαη κάιηζηα λα ππεξζεκαηίζσ ζην ζέκα ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη λα πσ φηη κέρξη ηψξα αξρίζακε λα πιεξψλνπκε πξφζηηκα 

γηα ηα απνξξίκκαηα, έρνπλ έξζεη νη πξψηεο θαηαγγειίεο θαη ζε δχν ρξφληα ζα 

πιεξψλνπκε πξφζηηκα γηα ηα ιχκαηα θαη κεηά απφ ηξία ρξφληα ηέζζεξα ζα 

πιεξψλνπκε πξφζηηκα γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα.  

  Αλ θάπνηνο ζέιεη λα πεη θάηη, παξαθαιψ. Ζ θα Σζηανχζε Βάζσ 

απφ ην Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ έρεη ην ιφγν.  

Β. ΣΗΑΟΤΖ: Θα ήζεια θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ζε ζπλέρεηα ηνπ ζρνιίνπ ηεο 

θαο Κνληαμή λα πσ φηη είλαη ππνρξέσζε ηεο ρψξαο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Γηθηχνπ NATURA 2000 ηνπιάρηζηνλ λα ζέζεη ζηφρνπο δηαηήξεζεο θαη λα 

ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη κέηξα δηαρείξηζεο θη απηφ είλαη ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ νδεγία ησλ νηθνηφπσλ θη έρεη ελζσκαησζεί πξφζθαηα θαη 

ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε βάζε ην λφκν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 2011, 

νπφηε ζα πξέπεη λα κελ αξγνπνξνχκε αλ ζέινπκε ηε δηαθχιαμε απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ. Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αθξηβψο θαη κάιηζηα ήδε παξφιν φηη ππήξρε θαζπζηέξεζε 

ζην Τπνπξγείν έρνπκε μεθηλήζεη θη έρνπκε ζπκβαζηνπνηήζεη φιεο ηηο κειέηεο 

θαηαγξαθήο ησλ νηθνηφπσλ, ην νπνίν είλαη έλα πξνζηάδην. 

  Απηφ ψζηε λα κπνξέζνπκε νπζηαζηηθά κεηά ζηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν πνπ ην έρνπκε ιάβεη ππφςηλ καο λα θάλνπκε ηα 
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δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα κε ηνπηθέο αλ ρξεηάδεηαη ή φπνπ δε ρξεηάδεηαη αλάινγεο 

εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, νπφηε πηζηεχνπκε φηη κε ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα έρεη ιπζεί θη απηφ ην ζέκα ψζηε λα κελ ππάξρεη 

θάπνην πξφβιεκα.  

Ο θ. Φξαγθηζθάθεο έρεη ην ιφγν.  

Ν. ΦΡΑΓΚΗΚΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ζνλ αθνξά ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.. ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ Γαζηθή Τπεξεζία 

ζπληάζζεη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ηα νπνία..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Κχξηε Φξαγθηζθάθε, ζπκθσλψ ζε απηφ πνπ ιέηε, απιψο 

πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζπγθεξαζκφο κεηαμχ ηεο δαζηθήο πιεπξάο θαη ηεο 

πιεπξάο θχζεο απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο θη επεηδή εκείο είκαζηε ζε απηφ ην 

πφζην πνιιά ρξφληα θη έρνπκε εκπεηξία, επεηδή θαηά θαλφλα ηα ζρέδηα 

δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ, επεηδή δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα ηα πινπνηήζνπλ 

ηα πινπνηνχζαλ θαηά θαλφλα νη Γηεπζχλζεηο Γαζψλ. 

  Κη επεηδή βιέπνπκε ζηα παξαδνηέα θαη γεληθά λα αλαθέξσ, 

πψο λα ην πσ, κία παξαηήξεζε κεηά απφ ηα ηφζα ρξφληα, φηη ππάξρνπλ ζε 

πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο λα πσ κία κε πιήξεο ηαχηηζε γηα λα πσ ηε ζσζηή 

ιέμε, ζα πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην θνξέα ψζηε λα 

έρνπκε έλα δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ζπλνιηθά, γηα λα κελ ππάξρεη θάπνην 

πξφβιεκα. 

  Ο θχξηνο…  

ΟΜΗΛΖΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δγψ είκαη κέινο ηεο νκάδαο 

ζχληαμεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσο πξνηεξαηφηεηαο θη ήζεια λα θάλσ ηηο εμήο 

δχν εξσηήζεηο:  

  Δάλ θαη θαηά πφζνλ ην Τπνπξγείν επηιέμεη ηε δξάζε ε 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαζεζηκνηήησλ εηδηθά φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ.. ε αληηκεηψπηζε ηφζν ζεκαηηθά φζν θαη ρσξηθά. Γειαδή είλαη 

ηκήκα είλαη επηιέμηκε δξάζε ζηα ζρεηηθά ηνπ ηνκεαθνχ ζρεδηαζκνχ ή θαη ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ..  

Καη ε άιιε εξψηεζε είλαη εάλ θαη θαηά πφζνλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δψζαηε θαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο εάλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ ή 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  
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ΤΝΣΟΝΗΣΖ: ζνλ αθνξά ην πξψην πνπ είπαηε, νη αηξεζηκφηεηεο 

πξνθαλψο είλαη ζέκα ηνκεαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

  Γηα ην δεχηεξν πνπ αλαθέξαηε γηα ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο, νη 

θνξείο δηαρείξηζεο επνπηεχνληαη απφ ην ΤΠΔΚΑ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην ΤΠΔΚΑ ζε θάζε πεξίπησζε ηε ιχζε γηα ηελ επφκελε 

πξνγξακκαηηθή ζα ηε δψζεη ην ΤΠΔΚΑ.  

  Απηφ πνπ αλέθεξα θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ θνξέα θαη ζε φινπο 

ηνπο Πξνέδξνπο θνξέσλ αιιά θαη φπνπ θάλνπκε απηέο ηηο εκεξίδεο, δεηάκε 

πξνηάζεηο, γηαηί θη εκείο δελ είκαζηε αιάλζαζηνη, δεηάκε πξνηάζεηο γηαηί ην 

δνπλ ην πξφβιεκα νη θνξείο θαη θνηηάκε λα επεμεξγαζηνχκε δηάθνξα κνληέια, 

ψζηε λα έρνπκε κηα ηειηθή βηψζηκε ιχζε, ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγίαο.  

Ζ θα Φσηέα έρεη ην ιφγν.  

θα ΦΩΣΔΑ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ πσο ζεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή απφ ηελ Δπξψπε γηα ην πεξηβάιινλ 

ελζσκαηψλνληαη ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ κεηά;  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μηιάηε πάληα γηα ην ζέκα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ή γεληθφηεξα;  

θα ΦΩΣΔΑ: Γεληθφηεξα θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ μέξσ 

φηη ηξέρεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξψπε.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Κνηηάμηε, ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πξνθχπηεη ζε 

θάζε πεξίπησζε απφ θάπνηεο κειέηεο, νη νπνίεο φπσο είπακε θαη ζηελ αξρή 

αθνξνχλ ή ηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ιεθαλψλ ή νπζηαζηηθά ηα δηαρεηξηζηηθά 

ζρέδηα ησλ πιεκκπξψλ.  

  Πξνθαλψο κέζα απφ απηέο ηηο κειέηεο ε βηβιηνγξαθία θαη φιεο 

νη πξνηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα θαη ηα κελχκαηα απφ ηελ Δπξψπε πξνθαλψο 

ελζσκαηψλνληαη θαη βάζεη απηψλ αθνινπζείηαη κία πξαθηηθή γηα λα γίλεη έλαο 

ζπγθεξαζκφο θαη λα έρνπκε έλα ηειηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν είλαη πην 

ζχγρξνλν θαη πην θαηλνηφκν.  

θα ΦΩΣΔΑ: ρη, εγψ ζα ήζεια πην πνιχ λα ξσηήζσ γηα ηηο πξαθηηθέο 

παξαγσγήο ηιχνο πνπ κεηψλνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξψπε ή ηε 

δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ κεηαμχ βηνκεραλίαο ΓΔΤΑ θαη φισλ απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μηιάηε νπζηαζηηθά γηα κεζνδνινγίεο..  
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θα ΦΩΣΔΑ: Γηα αλαθχθισζε λεξψλ..  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μηιάηε γηα κεζνδνινγίεο θαη ηερλνινγίεο;  

θα ΦΩΣΔΑ: Ναη, λαη γηα κεζνδνινγίεο θαη ηερλνινγίεο.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Δκείο δελ είκαζηε έλαο αξκφδηνο θνξέαο λα επηβάιιεη 

ηερλνινγίεο, ε θάζε κία πεξίπησζε αο πνχκε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο 

αλάινγα ηνλ αληίζηνηρν θνξέα ν νπνίνο ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ν 

θνξέαο απηφο ζα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο θαη 

θαηλνηνκίεο, γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη ηελ αληίζηνηρε παξέκβαζε. Γελ 

κπνξνχκε εκείο ζαλ Τπνπξγείν θεληξηθά θαη πνιηηηθά λα εθαξκφζνπκε ή λα 

επηβάινπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ή ιχζε.  

θα ΦΩΣΔΑ: Οχηε κέζα απφ επηδεηθηηθά ζρέδηα ή επηδεηθηηθέο κνλάδεο θάπσο 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θάπνηα; 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Θεσξψ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα δέζκεπζε θαη θάπνηνο 

απνθιεηζκφο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη απνθιεηζκφο, νη αλάγθεο ηεο 

αγνξάο θαη νη αλάγθεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αλαγθαηφηεηα πνπ ππάξρεη γηα 

ηνλ αληαγσληζκφ νπζηαζηηθά απηφο θαη κφλνο ηνπ θέξλεη ηηο θαηλνχξηεο ιχζεηο 

θαη κεζφδνπο.  

Τπάξρεη θάπνηα άιιε εξψηεζε; Ο θ. Μπερηζνχδεο ν νπνίνο 

είλαη Γεσιφγνο απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 

έρεη ην ιφγν.  

Δ. ΜΠΔΥΣΟΤΓΖ: Θα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ηνπιάρηζηνλ επεηδή ππάξρεη 

εδψ ε Γηεχζπλζε Γαζψλ, λνκίδσ φηη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα φζνλ αθνξά 

δηάζεζε ηιχνο θαη επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ γηα άξδεπζε 

είλαη πξνθαλέο γηα κέλα φηη είλαη έλα απφ ηα βαζηθά κέηξα αο πνχκε ζε 

πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη θακέλεο θαη πξφθεηηαη λα αλαδαζσζνχλ θαη ηα ινηπά, 

ζα πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνχλ θη εθεί είλαη έλα πξψην ζηάδην ην νπνίν κπνξεί 

λα δηαηεζεί ιπκαηνιάζπε κε ηελ έλλνηα κε ηηο ιηπαληηθέο ηεο ηθαλφηεηεο θαη 

δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ γηα ηελ άξδεπζε. Έλα κέηξν 

δειαδή ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ εθαξκφζηκν θαη ζπγθεθξηκέλν. Δπραξηζηψ.  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: πκθσλψ θαη κάιηζηα ε πξφζθιεζε απηή ε νπνία 

νπζηαζηηθά είλαη αλνηρηή ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί 

πεξίπνπ 15 πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο, έλαο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο είλαη λα δψζεη έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θη έλα business plan 
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πνπ αθξηβψο ζα δηαηεζεί ε ιάζπε. Καη φηαλ ιέκε "λα δηαηεζεί", πξνθαλψο ή 

ζε θαιιηέξγεηεο ή ζε θάπνηεο ηέηνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κπνξέζεη 

λα ππάξρεη ζσζηφηεξε δηαρείξηζε.  

Δ. ΜΠΔΥΣΟΤΓΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Μηιάηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κφλν γηα ηα δάζε;  

Δ. ΜΠΔΥΣΟΤΓΖ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ναη πξνθαλψο ζα πξέπεη λα εληαρζεί απηφ ζε θάπνηα 

ξχζκηζε θαη ζε θάπνην ζρέδην λφκνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπκπεξηιεθζεί 

κέζα.  

  Δπραξηζηψ πνιχ πνπ παξαθνινπζήζαηε ηε ζεκεξηλή εκεξίδα 

θαη καδί κε ηελ Πεξηθέξεηα απνδερφκαζηε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ηηο επφκελεο 

εβδνκάδεο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε έλα πξφγξακκα ην νπνίν 

αθνπκπά ηνλ πνιίηε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 


