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Α’ ΜΔΡΟ: Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
Σν φξακα ηεο ειεύζεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ ζα δέλεη ιχζεηο ζηα
πξνβιάκαηΪ ηεο ζπιινγηθΪ, εέηε κφλε ηεο, εέηε ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιιεο ηνπηθΫο θνηλσλέεο,
ζέγνπξα δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηηο πξνζΫζεηο ελφο αδεθΪγνπ θξΪηνπο. Σν θξΪηνο
απνθεληξψλεηαη θαη ν πνιέηεο παξακΫλεη ζην πεξηζψξην.
Σν ζρΫδην «Καπνδέζηξηαο» πνπ ππνζρΫζεθε ην μαλαδσληΪλεκα ηεο ππαέζξνπ θαη
ηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Απηνδηνέθεζεο, ρσξέο φκσο λα πξνεγεζεέ
νπζηαζηηθφο δηΪινγνο, δελ πΫηπρε φζα επαγγειφηαλ. ΟπζηαζηηθΪ, αλαδηαηΪρηεθαλ νη
θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, κε ζθνπφ λα γέλνπλ αληαγσληζηηθφηεξνη ζηηο ζπλζάθεο
ηεο αγνξΪο αιιΪ δελ πΫηπραλ νχηε απηφ.
Mε βΪζε ηελ «αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο», νη πνιηηηθΫο απνθΪζεηο πξΫπεη λα
ιακβΪλνληαη απφ ην θνληηλφηεξν πξνο ηνλ πνιέηε επέπεδν δηνέθεζεο θαη απφ ηνλ πνιέηε
πνπ ηνλ αθνξνχλ. Γη΄ απηφ θαη δηεθδηθνχκε ηελ αλαηξνπά ελφο δηνηθεηηθνχ θαηεζηεκΫλνπ
πνιιψλ εηψλ, κέαο μεπεξαζκΫλεο θξαηηθάο δηνέθεζεο, ζπρλΪ ερζξηθήο πξνο ηνλ πνιίηε
θαη ηελ απηνδηνέθεζε θαη θαηαζηξνθηθάο πξνο ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσάο.
H απηνδηνέθεζε απνηειεέ ρψξν γηα βηψζηκε δηαρεέξηζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκΪησλ
θαη φρη απιό κεραληζκό θνκκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπηθψλ
κηθξνζπκθεξόλησλ απΫλαληη ζην θξΪηνο. ΔπηπιΫνλ, εέρακε θαη απνθΫληξσζε ηεο
δηαθζνξάο θαη Ϊιισλ παζνγελεηψλ ηνπ θεληξηθνχ θξΪηνπο, θΪηη πνπ ζπλεηΫιεζε ζηε
γεληθφηεξε απαμέα ησλ ζεζκψλ ζηα κΪηηα ησλ πνιηηψλ.
H απηνδηνέθεζε απνηειεέ ην ζεζκηθφ ρψξν πνπ θαη‟ εμνράλ ζπλδΫεηαη κε
ηελ ηνπηθά δξΪζε. ηε ζεκεξηλά ζπγθπξέα ε απηνδηνέθεζε καο ελδηαθΫξεη απφ πνιιΫο
πιεπξΫο:
 Χο παξέκβαζε ζηηο πξνηεηλφκελεο ζεζκηθΫο αιιαγΫο: λΫεο ζπλελψζεηο
δάκσλ, κεηΪζεζε ηνπ β‟ βαζκνχ απηνδηνέθεζεο απφ ηηο λνκαξρέεο ζην
επέπεδν ηεο πεξηθΫξεηαο.
 Χο δηεθδίθεζε γηα ζεζκνχο απηνδηνέθεζεο θαηΪιιεινπο λα πξνσζάζνπλ
ηνπο ζηφρνπο καο, κε παξΪιιειε κεηαξξχζκηζε θαη ζηελ θεληξηθά δηνέθεζε
ψζηε λα πεξηνξηζηεέ ζε πξαγκαηηθΪ επηηειηθφ ραξαθηάξα.
 Χο αηρκή ζηε δηεθδέθεζε γηα Ϊκεζε δεκνθξαηέα θαη ζπκκεηνρά ησλ
πνιηηψλ, απΫλαληη ζην κνληΫιν ηνπ «ηνπηθνχ Ϊξρνληα» πνπ δηνηθεέ ρσξέο
λα ειΫγρεηαη.
 Χο πεδίν γηα πηινηηθέο εθαξκνγέο νηθνινγηθψλ πξνηΪζεσλ ζε ηνπηθφ
επέπεδν, ψζηε λα απνδεέμνπλ ζηελ πξΪμε ηε ζπλεηζθνξΪ ηνπο ζηελ
πνηφηεηα δσάο ησλ πνιηηψλ θαη λα δεκηνπξγάζνπλ πξφηππα γηα εθαξκνγά
ζε επξχηεξε θιέκαθα.
 Χο αίηεκα γηα δηαθάλεηα, θαζψο νη εθζΫζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε
δεέρλνπλ φηη κεγΪιν κΫξνο ηεο δηαθζνξΪο θαη θαθνδηνέθεζεο αθνξΪ ηελ
απηνδηνέθεζε.
 Χο θαηνρύξσζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ηεο Απηνδηνέθεζεο, γηα
πξαγκαηηθά αλεμαξηεζέα ηνπ ζεζκνχ απφ ην ΚξΪηνο θαη ηνπο κεραληζκνχο
ηεο θεληξηθάο εμνπζέαο.
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Α.1

ΓΗΑ ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ

Ζ θαζηΫξσζε απηνδηνέθεζεο ζε επέπεδν πεξηθΫξεηαο απνηειεέ βαζηθφ βάκα εκνθξαηέαο
θαη απνθΫληξσζεο, πνπ ζηηο Ϊιιεο επξσπατθΫο ρψξεο ηζρχεη εδψ θαη πνιιΫο δεθαεηέεο.
ηελ πξΪμε ζεκαέλεη φηη ε εμνπζέα παχεη λα ζπγθεληξψλεηαη φιε ζην θεληξηθφ θξΪηνο θαη
ε θπβΫξλεζε αξρέδεη λα εκπηζηεχεηαη ζηνηρεησδψο ηνπο πνιέηεο ηεο. Ζ πξαγκαηηθά φκσο
πξφθιεζε εέλαη λα πξνρσξάζνπκε θαη πΫξα απφ ηηο απηνλφεηεο ηππηθΫο κεηαξξπζκέζεηο
πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε ζπλαέλεζε φισλ ησλ πξφζθαησλ θπβεξλάζεσλ. ΥξεηΪδεηαη λα
εξγαζηνχκε ζπληνληζκΫλα γηα λα απνθχγνπκε ηνλ θέλδπλν λα θαηαιάμνπλ νη πεξηθΫξεηεο
ζπγθεληξσηηθΪ αληέγξαθα ηνπ ζεκεξηλνχ αζελνθεληξηθνχ θξΪηνπο.
Οη πεξηθΫξεηεο απνηεινχλ πξψηα απφ φια θπζηθΫο ελφηεηεο θαη ε νξηνζΫηεζά
ηνπο νθεέιεη λα ζΫβεηαη ηα νηθνινγηθΪ δεδνκΫλα. Δέκαζηε αληέζεηνη ζηελ πεξαηηΫξσ
θαηΪηκεζε ησλ ζεκεξηλψλ πεξηθεξεηψλ, φπσο θαη ζε θΪζε απζαέξεην δηνηθεηηθφ
θαηαθεξκαηηζκφ. ΠαξΪιιεια φκσο νη πεξηθΫξεηεο απνηεινχλ γηα ηελ πνιηηηθά δσά Ϋλα
λΫν Ϋδαθνο, πνπ επηδηψθνπκε λα εμειηρζεέ ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηάξη δεκνθξαηέαο,
πξνγξακκαηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζπκκεηνράο ησλ πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο
πξνυπνζΫζεηο γηα δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηέαο θαη ζηελ θεληξηθά πνιηηηθά δσά. Γηα καο, νη
πεξηθΫξεηεο κπνξνχλ λα εέλαη θΪηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ Ϋλαλ ηξφπν
απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζαξκνγάο ζηηο απαηηάζεηο ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ.
Γη‟ απηφ αθξηβψο δηεθδηθνχκε λα πξνηθηζηνχλ νη πεξηθΫξεηεο κε φια ηα ζεζκηθΪ εξγαιεέα
δεκνθξαηέαο πνπ ζάκεξα ιεέπνπλ ηφζν απφ ηνπο δάκνπο φζν θαη απφ ηελ θεληξηθά
δηαθπβΫξλεζε.









Δθινγά ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιέσλ κε απιά αλαινγηθά, ςεθνδΫιηηα ρσξέο
ππνρξΫσζε γηα πιάξε ζπλδπαζκφ, δπλαηφηεηα θαη γηα αλεμΪξηεηεο ππνςεθηφηεηεο.
ΜεηεθινγηθΫο ζπλεξγαζέεο ζε πξνγξακκαηηθά βΪζε, εθινγά ηνπ επηθεθαιάο ηεο
πεξηθΫξεηαο απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, αλαγλψξηζε ηεο ιεπθάο ςάθνπ.
MεηεμΫιημε ησλ λνκαξρηψλ ζε «πεξηθεξεηαθΪ δηακεξέζκαηα» κε αηξεηνχο ζεζκνχο
ζην εζσηεξηθφ ησλ πεξηθεξεηψλ
Θεζκνέ δεκνςεθηζκΪησλ, κε ππνγξαθΫο πνιηηψλ, γηα αθχξσζε ησλ απνθΪζεσλ ηνπ
πεξηθεξεηΪξρε ά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιένπ. Απφ ηα δεκνςεθέζκαηα
απνθιεένληαη ζΫκαηα δηθαησκΪησλ.
Αληέζηνηρε ζεζκνζΫηεζε γηα λνκνζεηηθΫο πξσηνβνπιέεο πνιηηψλ, φπνπ νη ππνγξαθΫο
κηθξφηεξνπ αξηζκνχ πνιηηψλ ζα ππνρξεψλνπλ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην λα
δηαβνπιεπηεέ θαη λα ζπδεηάζεη ηε ζπγθεθξηκΫλε πξφηαζε, εθφζνλ αθνξΪ
αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηθΫξεηαο.
Θεζκνέ αλνηθηάο δηαβνχιεπζεο κε Ϋκθαζε ζηα πεξηβαιινληηθΪ δεηάκαηα θαη ηε
δηαρεέξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο «ζρΫδηα πεξηθεξεηαθάο βησζηκφηεηαο (Agenda
21)», «θνηλνβνχιηα λεξνχ ζε επέπεδν πδξνινγηθάο ιεθΪλεο» ά «θφξνπκ αθηψλ».
Δπξεέα κεηαθνξΪ αξκνδηνηάησλ πνπ ζάκεξα αζθνχληαη απφ ηελ θεληξηθά εμνπζέα,
(καδέ κε αληέζηνηρε κεηαθνξΪ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ), ψζηε ε ηειεπηαέα
λα πεξηνξηζηεέ ζε θαζαξΪ επηηειηθφ ξφιν. Πξνηεέλνπκε ε δηθαηνδνζέα ησλ
πεξηθεξεηψλ ζηα πξψηα ζηΪδηα λα εέλαη ην ειΪρηζην πνπ ηζρχεη άδε ζηηο ππφινηπεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο ησλ 15, φπνπ νη πεξηθΫξεηεο Ϋρνπλ δπλαηφηεηα λα ξπζκέδνπλ
νξηζκΫλα ζΫκαηα ηεο νηθνλνκέαο ηνπο, δηθαέσκα λνκνζεηηθψλ δηαηΪμεσλ πνπ πΪλησο
δελ πξΫπεη λα αληηβαέλνπλ ζηελ εζληθά λνκνζεζέα, θαζψο θαη πεξηνξηζκΫλε
δηθαηνδνζέα ζε δηαζπλνξηαθΪ δεηάκαηα «ρακειάο πνιηηηθάο». Δκπεηξέα δεθαεηηψλ
Ϋρεη δεέμεη φηη ηΫηνηεο αξκνδηφηεηεο δελ απνηεινχλ πξννέκην γηα θπγφθεληξεο ηΪζεηο.
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Οη απνθΪζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ ζα νθεέινπλ λα θηλνχληαη ζηα πιαέζηα ηεο εζληθάο
λνκνζεζέαο, ε λνκηκφηεηΪ ηνπο λα ειΫγρεηαη. Ζ ππεξεζηαθά αλεμαξηεζέα ησλ
ππαιιάισλ ηνπο ζα πξΫπεη λα δηαηεξεζεέ θαη λα εληζρπζεέ.
ΘεζκνζΫηεζε ηδηαέηεξσλ ζεζκψλ Ννκηθνχ πκβνπιένπ θαη Διεγθηηθνχ ψκαηνο ηεο
Απηνδηνέθεζεο, ρσξηζηψλ απφ ηα αληέζηνηρα ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο.
ΠνιηηηθΫο απνθΫληξσζεο θαη ζην εζσηεξηθφ θΪζε πεξηθΫξεηαο, ψζηε λα κελ Ϋρνπκε
θαηλφκελα αληέζηνηρα κε ηνλ πδξνθεθαιηζκφ ηεο Αζάλαο. Οη Ϋδξεο ησλ Πεξηθεξεηψλ
ρξεηΪδεηαη λα ιεηηνπξγάζνπλ σο «αληαγσληζηΫο» ηεο Αζάλαο θαη λα κελ εμειηρζνχλ
ζε ηνπηθνχο πφινπο αζηπθηιέαο εηο βΪξνο ηεο ππαέζξνπ θαη ησλ κηθξφηεξσλ πφιεσλ.
Οηθνλνκηθά αλεμαξηεζέα απφ ηελ θεληξηθά εμνπζέα, κε ηκάκα ησλ δεκφζησλ εζφδσλ
λα παξακΫλεη ζηελ πεξηθΫξεηα φπνπ εηζπξΪρζεθε, θαη κε Ϋλα αθφκε κΫξνο λα
αλαδηαλΫκεηαη πξνο ηηο ιηγφηεξν επλνεκΫλεο πεξηθΫξεηεο. Γπλαηφηεηεο ζηηο
πεξηθΫξεηεο λα δηεθδηθνχλ απεπζεέαο πξνγξΪκκαηα θαη ρξεκαηνδνηάζεηο απφ ηελ
Δ.Δ., αιιΪ θαη λα ζπληνλέδνπλ ηηο δνκΫο πνπ παξΫρνπλ ζηνπο δάκνπο ζπκβνπιεπηηθά
θαη δηνηθεηηθά ππνζηάξημε γηα επξσπατθΫο ρξεκαηνδνηάζεηο.

Μεηαζρεκαηίδνληαο ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσλία ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο
H χθεζε, ε ρξενθνπέα ά ρεηξφηεξα ν δηεζλάο ηνθνγιπθηθφο Ϋιεγρνο θαη ε αλεξγέα ρηππΪεη
ηε ρψξα. Ζ πεξηνρά καο, φπσο φιε ε ΔιιΪδα ππνθΫξεη απφ ηα απνηειΫζκαηα κηαο
νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο θξέζεο ρσξέο πξνεγνχκελν πνπ πξνζηέζεηαη ζηελ θιηκαηηθά,
ελεξγεηαθά θαη δηαηξνθηθά θξέζε.
ΑπηΪ πνπ δνχκε εέλαη απνηΫιεζκα ηνπ αδηεμφδνπ πνπ καο νδάγεζε Ϋλα ζχζηεκα
πνπ βαζέδεηαη ζηελ ππεξεθκεηΪιιεπζε ρσξέο φξηα πεπεξαζκΫλσλ πφξσλ θαη ζηελ
ζπγθΫληξσζε ελφο νινΫλα θαη απμαλφκελνπ κεξηδένπ ηνπ πινχηνπ απφ κηα κεηνλφηεηα.
Δλφο ζπζηάκαηνο πνπ αθάλεη ζηελ θνηλφηεηα –ζηελ θνηλσλέα καο- ηελ επζχλε λα
δηαρεηξηζηεέ φιεο ηηο αξλεηηθΫο επηπηψζεηο-θνηλσληθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫοαπηψλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ. Απηφ ην ζχζηεκα δελ κπνξεέ λα δηαξθΫζεη επ Ϊπεηξνλ.
ΥξεηΪδνληαη ξηδηθΫο αιιαγΫο ζηελ νηθνλνκέα θαη ζηελ θνηλσλέα. Μαδέ ζα κπνξΫζνπκε λα
δεκηνπξγάζνπκε κηα Ϊιιε νηθνλνκέα, ηαπηφρξνλα δέθαηε θαη απνηειεζκαηηθά. Γέθαηε γηαηέ
ζα εέλαη ζηελ ππεξεζέα ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ησλ πιαζκαηηθψλ δεηθηψλ. Απνηειεζκαηηθά
γηαηέ ζα δηνξζψζεη ηα κεηνλεθηάκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ κνληΫινπ ηδηαέηεξα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηνπο θνξνινγηθνχο παξΪδεέζνπο, ηελ εμΪξηεζε ηεο πξαγκαηηθάο
νηθνλνκέαο απφ ηελ εηθνληθά θαη ην θπλάγη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θΫξδνπο εηο βΪξνο ηεο
βησζηκφηεηαο.
Αγσληδφκαζηε γηα κηα νηθνλνκέα πνπ αξλεέηαη ηελ ινγηθά ηεο αγνξΪο θαη ηνπ
θΫξδνπο. Μηα νηθνλνκέα
βαζηζκΫλε ζηελ αιιειεγγχε θαη ζηελ ππεξΪζπηζε ησλ
ζπιινγηθψλ αγαζψλ. Δέκαζηε ζε απφιπηε αληέζεζε κε ηελ πξνληνπθηνπβηζηηθά ινγηθά ηεο
νηθνλνκηθάο κεγΫζπλζεο. Ήξζε ν θαηξφο λα ζΫζνπκε σο θνηλσλέα λΫνπο ζηφρνπο θαη
λΫνπο δεέθηεο πην πνηνηηθνχο παξΪ πνζνηηθνχο. Υσξέο δεκνθξαηηθφ Ϋιεγρν, ρσξέο
αιιειεγγχε θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα ε νηθνλνκέα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ
πξαγκαηηθφ ηεο ζηφρν πνπ εέλαη ε επεκεξέα ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ελφο ηφπνπ.
Ζ πεξηθΫξεηα, ηφζν θνληηλά καο αιιΪ θαη ηφζν κεγΪιε, εέλαη ε ηδαληθά θιέκαθα γηα
λα εθαξκνζηνχλ πνιηηηθΫο φπσο παξαγσγά θαη θαηαλΪισζε ζε ηνπηθφ επέπεδν
(εγγχηεηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγέα πξΪζηλσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο, αλαβέσζε ηεο
ηνπηθάο νηθνλνκέαο), ελέζρπζε θνληηλψλ αληαιιαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ (θαη αξράλ ζηνπο
ηνκεέο ηεο δηαηξνθάο, ησλ ελδπκΪησλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ), λα αληηκεησπηζηεέ ε
επΫθηαζε ησλ πφιεσλ εηο βΪξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο (δαζηθνχ θαη αγξνηηθνχ) θαη
λα εληζρπζνχλ νη ηνκεέο ηεο πξΪζηλεο νηθνλνκέαο θαη ηεο θνηλσληθάο θαη αιιειΫγγπαο
νηθνλνκέαο πεξηνξέδνληαο ηηο θνηλσληθΫο αληζφηεηεο.
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Με ηελ πξΪζηλε ζηξνθά ζηελ νηθνλνκέα απαληΪκε ζηηο δπζθνιέεο ηνπ ζάκεξα
θηέδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκέα ηνπ αχξην, κηα νηθνλνκέα πνπ Ϋρεη θαηαλνάζεη ηα αέηηα
ηεο θξέζεο θαη πνπ ζα δεκηνπξγάζεη λΫεο ηζνξξνπέεο πην αιιειΫγγπεο, πην δεκνθξαηηθΫο
θαη πην νηθνινγηθΫο.
Ζ ρξενθνπέα ηεο ρψξαο καο απΫδεημε πιΫνλ φηη θακέα θνηλσλέα δελ κπνξεέ λα
εέλαη θαηαλαισηάο κνλΪρα. Κακέα πεξηθΫξεηα δελ ζα πξΫπεη λα εμαξηΪηε γηα ηα πΪληα
αθφκα θαη γηα ηα πην βαζηθΪ απφ Ϋλα αραλΫο δέθηπν παγθνζκηνπνηεκΫλσλ αληαιιαγψλ.
Με ηελ παξαγσγά θαη ηελ θαηαλΪισζε ζηελ πεγά νη πεξηνρΫο θαηνξζψλνπλ λα
επαλαθηάζνπλ ηελ απηνλνκέα ηνπο θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπο ελψ παξΪιιεια λα
απνιακβΪλνπλ πξντφληα πνηφηεηαο.
Μέηξα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξζνύλ ζήκεξα:
Πξώηε Πξόηαζε: πζηεκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ
πξνδηαγξαθώλ-θξηηεξίσλ ζηηο πξνκήζεηεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ πεξηθΫξεηεο ζα πξΫπεη
λα επηιΫγνπλ ηελ ηξνθνδνζέα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε βΪζε πεξηβαιινληηθΪ (νηθνινγηθΫο
εηηθΫηεο, βηνινγηθΪ πξντφληα) θαη θνηλσληθΪ (δέθαην εκπφξην, εξγαζηαθΫο ζπλζάθεο,
ζπλεηαηξηζκνέ etc.) θξηηάξηα.
Γεύηεξε Πξόηαζε: Έλα ζύκθσλν αιιειεγγύεο ζηνλ αζηηθό ρώξν.
ηφρνπο ψζηε λα απνθηάζνπλ φινη κηα αμηνπξεπά θαηνηθέα, λα κεησζεέ ν ρξφλνο
κεηαθέλεζεο κε ηα κΫζα καδηθάο κεηαθνξΪο, λα δεκηνπξγεζνχλ δηθηχα πΪξθσλ, λα
αλαβηψζνπλ νη γεηηνληΫο θιπ. (+πξνηΪζεηο γηα ηελ πφιε).
Σξίηε Πξόηαζε : Να ππνζηεξίμνπκε ηα ελαιιαθηηθά λνκηζκαηηθά ζπζηήκαηα
Ζ ζεκεξηλά λνκηζκαηηθά θαηΪζηαζε θαζηζηΪ πην αλαγθαέα παξΪ πνηΫ ηελ αλΪπηπμε
παξΪιιεισλ λνκηζκαηηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ φπσο ππΪξρνπλ ζε πνιιΫο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σα θνππφληα εζηηαηνξέσλ εέλαη ην πην απιφ παξΪδεηγκα (πξφθεηηαη γηα
Ϋλα λφκηζκα γηα κηα ζπγθεθξηκΫλε ρξάζε). Μηα πξνζπΪζεηα ελαιιαθηηθνχ λνκηζκαηηθνχ
ζπζηάκαηνο Ϋρεη αξρέζεη άδε απφ ηνλ ΟΒΟΛΟ. κσο ζηελ Δπξψπε ππΪξρνπλ
πξσηνβνπιέεο δεκηνπξγέαο ελαιιαθηηθψλ ηνπηθψλ λνκηζκΪησλ πνπ μεθέλεζαλ απφ ηελ
πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά απηνδηνέθεζε. ΣΫηνηα λνκέζκαηα επηηξΫπνπλ λα επηζηξΫςνπλ
ζηελ κηθξφ-θιέκαθα ηκάκα ησλ αληαιιαγψλ θαη λα δεκηνπξγάζνπλ λΫνπο θνηλσληθνχο
δεζκνχο. ΠαξΪιιεια απηΪ ηα λνκέζκαηα επηηξΫπνπλ ζηα κηθξΪ εηζνδάκαηα λα Ϋρνπλ
πξφζβαζε ζε πνηνηηθΫο ππεξεζέεο θαη πξντφληα. ΑπηΪ ηα λνκέζκαηα κπνξνχλ λα
απνηειΫζνπλ Γέθηπ αζθαιεέαο θαηΪ ηεο νηθνλνκηθάο, δεκνζηνλνκηθάο θαη
ρξεκαηηζηεξηαθάο θξέζεο πνπ δνχκε. Πξνηεέλνπκε ηελ ζεζκηθά θαηνρχξσζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ λνκηζκΪησλ θαη ην δηθαέσκα ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο λα παξΪγεη
λνκηζκαηηθΫο κνλΪδεο γηα ζπγθεθξηκΫλε ρξάζε (δηαηξνθά, παξνρά ππεξεζηψλ,
κεηαθέλεζε). ΠαξΪιιεια ε πεξηθΫξεηα λα δεζκεπηεέ λα πξνρσξάζεη ζηελ αξσγά θαη
ελέζρπζε ηνπηθψλ αληαιιαθηηθψλ ζπζηεκΪησλ πνιηηψλ θαηΪ ηα πξφηππα ησλ LETTS.
Σν κΫιινλ εέλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο
Σέηαξηε Πξόηαζε: Έλα πεξηθεξεηαθό/ ηνπηθό ζρέδην γηα δεκηνπξγία ζέζεσλ
εξγαζίαο. Ζ πξΪζηλε ζηξνθά ζηελ νηθνλνκέα κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη ζΫζεηο εξγαζέαο ζε
πνιινχο ηνκεέο φπσο εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο, αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο, ππεξεζέεο
βνάζεηαο θαη νέθνλ, ε ζπληάξεζε, επηδηφξζσζε, αλαθχθισζε, καδηθΫο κεηαθνξΫο,
πξνζηαζέα ηεο θχζεο. ΘΫζεηο εξγαζέαο ζηαζεξΫο πνπ δελ κεηαθΫξνληαη ζε ηξέηεο ρψξεο
θαη πνπ αληηζηΫθνληαη ζηα ρηππάκαηα ηεο παγθνζκηνπνηεκΫλεο νηθνλνκέαο. (+ΠξνηΪζεηο
πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηθΫξεηαο, φπσο παξνρά ππνδνκψλ, πξνψζεζε;
ΠξΪζηλσλ ηνκΫσλ ηεο νηθνλνκέαο – λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο
πεξηθΫξεηαο).
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Πέκπηε Πξόηαζε: Έλα εζεινληηθό πξόγξακκα κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ κηζζσηώλ θαη
ησλ επαγγεικάησλ
Γεκηνπξγέα „πκβνπιένπ ηνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Οηθνλνκέαο‟ κε ζπκκεηνρά εξγνιΪβσλ
θαη επηρεηξεκαηηψλ, ζπλδηθΪησλ, νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ
(πεξηβαιινληηθΫο, θνηλσληθΪ απνθιεηζκΫλσλ νκΪδσλ, αλΫξγσλ, νξγαλψζεσλ
θαηαλαισηψλ) θαη εξεπλεηψλ γηα λα επεμεξγαζηνχλ Ϋλα πεξηθεξεηαθφ ζρΫδην. ΟξηζκΫλνη
απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ζΫζνπκε εέλαη νη παξαθΪησ:
Απφ ηελ ζπκβαηηθά γεσξγέα ζηε βηνινγηθά. Γηαρεέξηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πφξσλ ηεο
ΚΑΠ πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε. (+ΘΟ Γεσξγέαο)
Απφ ηε ρεκεέα ζηελ πξΪζηλε ρεκεέα. Θα ζηεξέμνπκε ηνπο ηνκεέο ηεο ρεκηθάο βηνκεραλέαο
πνπ κεηψλνπλ ηελ ξχπαλζε. Θα ππνζηεξέμνπκε ηελ αλΪπηπμε πξντφλησλ πην αλζεθηηθψλ
κΫζα ζην ρξφλν αληέ γηα αλαιψζηκα.
Απφ ηνλ βηνκεραληθφ ηνπξηζκφ ζηνλ ππεχζπλν ηνπξηζκφ. (ζηάξημε πνηνηηθνχ θαη
νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ).
Απφ ηελ λαλν-ηερλνινγέα ζηελ νηθν-ηνμηθνινγέα
Απφ ηελ ζπλερά εηζαγσγά Ϊρξεζησλ αλαιψζηκσλ θαη αθξηβψλ ζπζθεπψλ ζηελ
θαηαζθεπά αληηθεηκΫλσλ πνηφηεηαο θαη δηΪξθεηαο.
Απφ ηηο γηγαληηαέεο αγνξΫο ησλ πξναζηέσλ ζηα καγαδηΪ ηεο γεηηνληΪο.
Απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ πξνο ηελ δεκηνπξγέα ηνπηθψλ
ηνκΫσλ νηθνινγηθψλ πιηθψλ.
Έθηε Πξόηαζε: Να ζέζνπκε όξνπο ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηδνηήζεσλ (πνηνλ
επηδνηήζεσλ θαη από πνύ:) ώζηε λα εληζρύζνπκε ηελ πξάζηλε ζηξνθή. Οη
επηδνηάζεηο ζηηο επηρεηξάζεηο ζα γέλεηαη κε θξηηάξην ην θαηΪ πφζνλ Ϋρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ
πξΪζηλε ζηξνθά ηεο νηθνλνκέαο. Μεέσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο, δεκνθξαηηθά
δηαρεέξηζε, ζπκβνιά ά φρη ζηελ θιηκαηηθά αιιαγά, εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο, δηαθξέζεηο ά φρη.
Δπηπξφζζεηα νη επηδνηάζεηο ζα πξΫπεη λα δέλνληαη θαηΪ πξνηεξαηφηεηα ζηηο κηθξΫο
επηρεηξάζεηο.
Καηλνηφκεο πξνηΪζεηο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ αληζνηάησλ
Έβδνκε Πξόηαζε : Να αλαθαιύςνπκε ζήκεξα λένπο ηξόπνπο εξγαζίαο
Να πξνσζάζνπκε ηελ κεηαηξνπά ησλ επηρεηξάζεσλ ζε θνηλσληθΫο επηρεηξάζεηο,
ζπλεηαηξηζκνχο, ζπιιφγνπο κε νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο, νξγαλψζεηο αιιεινβνάζεηαο,
απηνδηαρεηξηδφκελεο επηρεηξάζεηο. (πξνζζάθε κεζνδνινγέαο ελέζρπζεο απφ βδνκΪδα
κεηΪ απφ επαθά κε ηνπο θνξεέο ηεο θνηλσληθάο θαη αιιειΫγγπαο νηθνλνκέαο).
Να πεηξακαηηζηνχκε ζηελ εβδνκΪδα ησλ 32 σξψλ θαη ησλ ηεζζΪξσλ εκεξψλ.
Να δεκηνπξγάζνπκε πφινπο ζπλεξγαζέαο θαη θαηλνηνκέαο.
Να μεθηλάζνπκε Ϋλαλ αξηζκφ (πρ. 10) πξνγξΪκκαηα νηθνινγηθάο βηνκεραλέαο ζε
ζπλεξγαζέα θαη κε ηνλ Α βαζκφ ΣΑ.
Να πεηξακαηηζηνχκε ζηελ δεκηνπξγέα ρψξσλ ηειε-εξγαζέαο ζηνπο αγξνηηθνχο θαη πεξηαζηηθνχο νηθηζκνχο.
Να δεκηνπξγάζνπκε πεξηθεξεηαθά πξΪζηλε εηηθΫηα(label) θνηλσληθΪ θαη πεξηβαιινληηθΪ
ππεχζπλσλ επηρεηξάζεσλ.
Όγδνε Πξόηαζε : Μείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη αλαδηαλνκή ηνπ πινύηνπ
Οη θνηλσληθά αληζφηεηα Ϋρεη δηεπξπλζεέ ηνλ ηειεπηαέν θαηξφ θαη αλακΫλεηαη λα δηεπξπλζεέ
θαη Ϊιιν ηφζν αλΪκεζα ζηνπο πνιέηεο φζν θαη αλΪκεζα ζηηο πεξηνρΫο. Οη πεξηθΫξεηεο ζα
πξΫπεη λα ζΫζνπλ ζαλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηαπνιΫκεζε θαη ησλ δχν εηδψλ
αληζνηάησλ (πεξηνρψλ θαη αλζξψπσλ). ΑλΪινγα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα
ζΫζνπλ θξηηάξηα γηα δσξεΪλ παξνρά νξηζκΫλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο θησρφηεξνπο (πρ.
Καληέλεο ζρνιεέσλ) θαη/ά δσξεΪλ κεηαθηλάζεηο ζηα ΜΜΜ γηα αλΫξγνπο θιπ.
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ΚαηΪ αληηζηνηρέα νη αληζφηεηεο αλΪκεζα ζε πεξηνρΫο ζα πξΫπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ κε
ηελ δεκηνπξγέα πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθΫξεηαο.
Αληέζηνηρα θαηαπνιΫκεζε νηθνλνκηθψλ αληζνηάησλ πξνο ηνπο εξγαδνκΫλνπο ζηελ
Πεξηθεξεηαθά Απηφ-δηνέθεζε .

Α.2

ΓΖΜΟΗ Δ ΜΔΓΔΘΖ ΚΟΝΣΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ

Γψδεθα ρξφληα κεηΪ ην «ρΫδην Καπνδέζηξηαο» πξνσζεέηαη ζάκεξα Ϋλαο λΫνο γχξνο
εθηεηακΫλσλ αλαγθαζηηθψλ ζπγρσλεχζεσλ, ρσξέο θαλ λα Ϋρνπλ απνηηκεζεέ νη
πξνεγνχκελεο. Οη Οηθνιφγνη ΠξΪζηλνη εέκαζηε αληέζεηνη ζηελ πξνψζεζε εθηεηακΫλσλ
αλαγθαζηηθψλ ζπγρσλεχζεσλ δάκσλ, πνπ ζα ππνβΪζκηδε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζρΫζε
ηνπο κε ηνπο πνιέηεο: Σα ζηνηρεέα δεέρλνπλ φηη ν ζρεδηαζκφο απηφο δελ απνηειεέ απφ
κφλνο ηνπ νχηε αδηακθηζβάηεηε αλΪγθε νχηε ιχζε ησλ πξνβιεκΪησλ.




ηελ ΔιιΪδα νη δάκνη Ϋρνπλ ζάκεξα κΫζν πιεζπζκφ 10.200 θαηνέθνπο φηαλ ν
αληέζηνηρνο κΫζνο φξνο γηα ηελ Δ.Δ. εέλαη 5.100 θΪηνηθνη αλΪ δάκν. ηε Γαιιέα ν
κΫζνο φξνο εέλαη 1.600 θΪηνηθνη, ζηελ Απζηξέα 3.400, ζηελ Ηζπαλέα 4.900, ζηε
Γεξκαλέα θαη ηελ Ηηαιέα 7.100.
Σα ηνπηθΪ ζπκβνχιηα πνπ πξνβιΫπνληαλ απφ ηνλ Καπνδέζηξηα ζε επέπεδν ρσξηνχ,
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δε ιεηηνχξγεζαλ πνηΫ, θαζψο άηαλ απνγπκλσκΫλα
απφ αξκνδηφηεηεο. ΔμαηξΫζεηο ππάξμαλ κφλν εθεέ πνπ ελεξγνέ πνιέηεο αλΫδεημαλ
ζπιινγηθΫο απνηειεζκαηηθΫο εγεζέεο θαη δηακφξθσζαλ ηα δεδνκΫλα ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ.

Ηδηαέηεξα αληέζεηνπο καο βξέζθνπλ:
 Ζ απνξξφθεζε αγξνηηθψλ δάκσλ απφ ηηο γεηηνληθΫο πφιεηο, θαζψο θΪηη ηΫηνην ζα
ελέζρπε ηηο νηθηζηηθΫο πηΫζεηο ζηελ χπαηζξν αιιΪ θαη ηηο άδε ππαξθηΫο ηΪζεηο
ππνβΪζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο.
 Ζ ζπλΫλσζε δάκσλ κε κφλν θξηηάξην λα ππΪξρεη Ϋλαο κφλν δάκνο ζηηο ππφ
δηακφξθσζε (κνλνεδξηθΫο) εθινγηθΫο πεξηθΫξεηεο γηα ηηο εζληθΫο εθινγΫο. Ο
εθινγηθφο ρΪξηεο νθεέιεη λα εέλαη αλεμΪξηεηνο απφ ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ
απηνδηνέθεζε, θαζψο θΪζε κνλνεδξηθά πεξηθΫξεηα ζα ζπγθεληξψλεη θαηΪ κΫζν φξν
ιέγν πΪλσ απφ 60.000 θαηνέθνπο.
 Ζ ζπγρψλεπζε κεζαέσλ θαη κεγΪισλ αζηηθψλ δάκσλ κε πιεζπζκφ δεθΪδσλ
ρηιηΪδσλ θαηνέθσλ, ρσξέο ηε ζπλαέλεζε ησλ δεκνηψλ ηνπο.
Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ ζΫινπκε δάκνπο κε απμεκΫλεο δηνηθεηηθΫο δπλαηφηεηεο, κε
κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα θαη Ϋιεγρν ζηελ Ϊζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο. Δπηδηψθνπκε κηα
απηνδηνηθεηηθά θνπιηνχξα πνπ δε ζα κεηαηξΫπεη ην ηνπηθφ ζε ηνπηθηζηηθφ νχηε ηελ
απηνδηνέθεζε ζε απζαηξεζέα.
ΘΫινπκε ην Ϊξηζην κΫγεζνο γηα ηνλ πξΪζηλν θαη Ϋμππλν δάκν. Σν δάκν πνπ ε
Ϋδξα ηνπ εμππεξεηεέ βαζηθΫο αλΪγθεο ηεο θνηλσλέαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρά (εθπαέδεπζε,
πγεέα, νηθνλνκέα, πνιηηηζκφ, θνηλσληθά δξαζηεξηφηεηα θ.ιπ.), Ϋρεη ζπλεθηηθφηεηα θαη απηφ
απνηειεέ ζπλεέδεζε ηζηνξηθΪ δηακνξθσκΫλε ζηηο ηνπηθΫο θνηλσλέεο, ελψ ηαπηφρξνλα Ϋρεη
ην κΫγεζνο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκνζηνχλ πνιηηηθΫο.
Γηα ηελ νηθνινγηθά νπηηθά ε απηνδηνέθεζε νθεέιεη πξψηα απφ φια λα απνηειεέ
πξαγκαηηθά «θνηλφηεηα» πνιηηψλ, κε ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ λα Ϋρεη ξφιν θπξέσο
ππνζηεξηθηηθφ θαη εγγπεηά ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν Ϊξηζην κΫγεζνο νξέδεηαη γηα καο
κε θξηηάξην ηε δπλαηφηεηα ζπγθξνηεκΫλεο δηαβνχιεπζεο γηα ηηο ηνπηθΫο πξννπηηθΫο, ζηα

9

πξφηππα ησλ ηνπηθψλ πκθψλσλ Βησζηκφηεηαο (Agenda 21) πνπ εθαξκφζηεθαλ κε
επηηπρέα ζε πιάζνο επξσπατθψλ δάκσλ. Αξθεηνέ απφ απηνχο άηαλ πνιχ κηθξφηεξνη ζε
πιεζπζκηαθφ κΫγεζνο απφ ην κΫζν φξν ησλ ειιεληθψλ δάκσλ.
Σν κηθξφ κΫγεζνο θαέλεηαη φηη κφλν θαη‟ εμαέξεζε απνηειεέ πξφβιεκα ησλ
ειιεληθψλ δάκσλ. Οπζηαζηηθφ πξφβιεκα θαέλεηαη φηη ππΪξρεη κφλν ζε νξεηλΫο θαη
εκηνξεηλΫο πεξηνρΫο, θαη ζε νξηζκΫλα λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ, φπνπ ε γάξαλζε ηνπ
πιεζπζκνχ, ε εγθαηΪιεηςε θαη εξάκσζε ηεο ππαέζξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ϋιιεηςε
ζηνηρεησδψλ θνηλσληθψλ εμππεξεηάζεσλ, Ϋρεη νδεγάζεη ζε νμπκκΫλα δεκνγξαθηθΪ
θνηλσληθΪ θαη πεξηβαιινληηθΪ πξνβιάκαηα.
ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ζεσξνχκε φηη ε ιχζε βξέζθεηαη ζηελ ελέζρπζε θαη αλΪδεημε
ηνπ ξφινπ ηεο κηθξάο θσκφπνιεο θαη ζηε ζΫζπηζε θηλάηξσλ γηα εζεινχζηεο ζπλελψζεηο
κε γεηηνληθνχο δάκνπο, δέλνληαο ην δηθαέσκα λα εθθξαζηνχλ νη ηνπηθΫο θνηλσλέεο, θαη φρη
ζε αλαγθαζηηθΫο ζπλελψζεηο κε δάκνπο πνπ νη ηνπηθΫο θνηλσλέεο δελ Ϋρνπλ επηιΫμεη. Ο
ζρεδηαζκφο πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηνπ θπξέσο πνηνηηθΪ θξηηάξηα, ζηε βΪζε ησλ
θνηλσληθψλ αλαγθψλ γηα ζπλεθηηθνχο βηψζηκνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο Γάκνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο δάκσλ κε κηθξΪ κεγΫζε, πξνηεξαηφηεηα Ϋρεη γηα καο ν
ζπληνληζκφο κε δηθά ηνπο ειεχζεξε πξσηνβνπιέα. Δξγαιεέν πνπ αμέδεη λα εμεηαζηεέ,
ηδηαέηεξα ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, εέλαη νη ζπλνκνζπνλδέεο δάκσλ σο ζχλδεζκνη ζθνπνχ
κε βΪζε γεσγξαθηθΫο ελφηεηεο, ζεζκφο πνπ δνθηκΪζηεθε κε επηηπρέα απφ ηνπο
ΠξΪζηλνπο ζηε Γαιιέα. ε αλΪινγε θαηεχζπλζε θηλεέηαη ζηελ ΔιιΪδα ν ζεζκφο ησλ
«ζπκπνιηηεηψλ», πνπ φκσο δελ Ϋρεη βξεη αθφκε ην δξφκν ηνπ. Ηδηαέηεξε ζεκαζέα Ϋρνπλ
ηΫηνηνη ζεζκνέ γηα ηε δηαρεέξηζε ζεκΪησλ φπσο ην λεξφ ά ηα ζθνππέδηα, φπνπ νη κηθξνέ
δάκνη ηεο ππαέζξνπ θαηΪ θαλφλα πζηεξνχλ.
ε θΪζε πεξέπησζε, ζηνπο δάκνπο πνπ Ϋρνπλ άδε πξνθχςεη απφ ζπγρσλεχζεηο
απνηειεέ πξνηεξαηφηεηα ε αλαδσνγφλεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιέσλ ψζηε λα
μαλαπνθηάζεη θΪζε ρσξηφ δηθά ηνπ δεκφζηα δσά. Σα ηνπηθΪ ζπκβνχιηα ρξεηΪδεηαη λα εέλαη
ηνπιΪρηζηνλ 5κειά θαη λα δηαζΫηνπλ επηηφπνπ δηθά ηνπο γξακκαηεηαθά ζηάξημε, θαζψο θαη
ην δηθφ ηνπο ηδηαέηεξν ηνπηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε πξφβιεςε ζπκκεηνρηθάο δηαδηθαζέαο γηα
ηελ θαηαλνκά ησλ θνλδπιέσλ ηνπ. Απαξαέηεην εέλαη επέζεο λα Ϋρνπλ ιφγν γηα επξχηεξεο
δεκνηηθΫο ά Ϊιιεο παξεκβΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρά ηνπο. ΥξεηΪδεηαη, ηΫινο, λα
δνζεέ δπλαηφηεηα γηα δηνηθεηηθΫο αλαδηαηΪμεηο ζε φξηα δάκσλ, εθεέ φπνπ νη πξνεγνχκελεο
αλαγθαζηηθΫο ζπλελψζεηο Ϋρνπλ δεκηνπξγάζεη ζνβαξΪ πξνβιάκαηα.
Έλα αθφκε πξφβιεκα αθνξΪ ηα κεγΪια αζηηθΪ ζπγθξνηάκαηα, πνπ απνηεινχληαη
ζάκεξα απφ πεξηζζφηεξνπο δάκνπο, ελψ νη αξκνδηφηεηεο γηα ηα κεγΪια δεηάκαηα
παξακΫλνπλ ζηελ θεληξηθά εμνπζέα. Γηα ηηο πφιεηο απηΫο, θπξέσο ηελ Αζάλα θαη ηε
Θεζζαινλέθε, ζπδεηεέηαη επξχηαηα ε δεκηνπξγέα Μεηξνπνιηηηθψλ Γάκσλ πνπ ζα
ελνπνηάζνπλ θαη ζα απνξξνθάζνπλ ηνπο ππΪξρνληεο.
Απφ ηε δηθά καο ζθνπηΪ δηαπηζηψλνπκε φηη κηα ηΫηνηα εμΫιημε δεκηνπξγεέ κεγΫζε
δάκσλ πνιχ κεγαιχηεξα απφ εθεέλα πνπ ζα επΫηξεπαλ νπζηαζηηθά επαθά κε ηνλ πνιέηε.
Μηα νηθνινγηθά αληηπξφηαζε ζα κπνξνχζε λα επηιΫγεη ηε κεηαθνξΪ ησλ κε επηηειηθψλ
αξκνδηνηάησλ ηεο θεληξηθάο εμνπζέαο :




Δέηε ζε ζπλνκνζπνλδέα ησλ ζεκεξηλψλ πξσηνβΪζκησλ δάκσλ ζε επέπεδν αζηηθνχ
ζπγθξνηάκαηνο, πνπ ζα αλαιΪκβαλε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλάθνπλ ζάκεξα ζηελ
θεληξηθά εμνπζέα.
Δέηε ζε ζεζκνχο πεξηθεξεηαθάο απηνδηνέθεζεο αληέζηνηρνπο κε ηα δεδνκΫλα ησλ
κεγαιχηεξσλ πφιεσλ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθφ εέλαη λα αλαιΪβνπλ νη λΫνη ζεζκνέ αξκνδηφηεηεο
πνπ ζάκεξα αζθνχληαη απφ ηηο λνκαξρέεο θαη ηελ θεληξηθά εμνπζέα θαη φρη λα
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πεξηνξέζνπλ ηε δηθαηνδνζέα ησλ πξσηνβΪζκησλ δάκσλ. εκαληηθφ εέλαη επέζεο λα
νξέδνληαη πεξηνξηζηηθΪ θαη κε ζαθάλεηα νη αξκνδηφηεηεο ηεο θεληξηθάο εμνπζέαο, ψζηε
φιεο νη ππφινηπεο αξκνδηφηεηεο λα αλάθνπλ ζηελ απηνδηνέθεζε.
Πξνυπφζεζε πΪλησο γηα ηελ επηηπρέα ηεο φπνηαο κεηαξξχζκηζεο απνηειεέ ε
αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο. Μηα δεκφζηα δηνέθεζε αλαρξνληζηηθά,
γξαθεηνθξαηηθά, πειαηεηαθά, αλαπνηειεζκαηηθά, κε εθηεηακΫλε ηελ δηαθζνξΪ, ππεξεηεέ
Ϋλα απηαξρηθφ θνκκαηηθφ θξΪηνο, πνπ αλαπαξΪγεηαη θαη ζα πλέμεη θΪζε πξνζπΪζεηα λα
απηνδηνηθεζνχλ νη ηνπηθΫο θνηλσλέεο.

Α.4

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα απηνδηνέθεζεο νηθνδνκεέηαη γχξσ απφ ηελ Ϋλλνηα ηνπ «ηνπηθνχ
Ϊξρνληα»: ν εθιεγκΫλνο δάκαξρνο Ϋρεη πΪληα πιεηνςεθέα δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ απφ ην
ςεθνδΫιηηφ ηνπ, νξέδεη θαη παχεη ν έδηνο ηνπο αληηδεκΪξρνπο, ειΫγρεη θαηΪ πιεηνςεθέα θαη
ηα δηακεξηζκαηηθΪ ζπκβνχιηα αθφκε θη αλ εθεέ Ϋρεη πιεηνςεθάζεη ε αληηπνιέηεπζε. ε
αξθεηΫο πεξηπηψζεηο, ηδέσο γηα δεκΪξρνπο κε πνιιΫο ζεηεέεο ζηελ εμνπζέα, νηθνδνκεέηαη
κηα θνπιηνχξα απζαηξεζέαο θαη αδηαθΪλεηαο πνπ ζεσξεέ φηη Ϋλαο ηνπηθφο Ϊξρνληαο
θξέλεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπ λα επαλεθιεγεέ θαη δε ινγνδνηεέ πνπζελΪ
αιινχ. Απφ ηελ Ϊπνςε απηά δελ εέλαη έζσο ηπραέν φηη ζηηο εθζΫζεηο νξγαληζκψλ φπσο ν
πλάγνξνο ηνπ Πνιέηε νη δάκνη θαη νη λνκαξρέεο θαηΫρνπλ ηελ πξψηε ζΫζε ζε αλαθνξΫο
γηα πεξηζηαηηθΪ θαθνδηνέθεζεο.






Πξψην ζεκαληηθφ βάκα εέλαη ε ελέζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηε δηνέθεζε ησλ
δάκσλ. Κχξην εθιεγκΫλν φξγαλν νθεέιεη λα εέλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πνπ
απνηππψλεη θαιχηεξα ηε βνχιεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηηο θνηλσληθΫο αληηζΫζεηο απφ φ,ηη
Ϋλα κνλνπξφζσπν φξγαλν φπσο ν δάκαξρνο.
ΘΫζε καο εέλαη ν δάκαξρνο θαη νη αληηδάκαξρνη λα εθιΫγνληαη απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην (κε δηθιεέδεο πνπ ζα δηαζθαιέδνπλ φηη ν δάκνο δε ζα κΫλεη αθΫθαινο) θαη
λα ινγνδνηνχλ ζε απηφ. Να δνζεέ θαη πΪιη ε δπλαηφηεηα λα εθιΫγνληαη αληηδάκαξρνη
θαη απφ ηε κεηνςεθέα, εθφζνλ ζπκθσλεέ θαη ε ελδηαθεξφκελε παξΪηαμε..
ΘΫινπκε εθινγά ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιέσλ κε απιά αλαινγηθά, ςεθνδΫιηηα ρσξέο
ππνρξΫσζε λα ζπκπιεξψλνπλ πιάξε αξηζκφ ππνςεθέσλ, κεηεθινγηθΫο ζπλεξγαζέεο
ζε πξνγξακκαηηθά βΪζε, φξην ζηηο ζπλερφκελεο ζεηεέεο, αλαδηΪξζξσζε ησλ
δεκαξρηαθψλ επηηξνπψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθφ εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ
δάκνπ, λα απνηεινχληαη απφ ην δάκαξρν θαη ηνπο αληηδεκΪξρνπο θαη λα ινγνδνηνχλ
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.

ΥξεηΪδεηαη επέζεο δηεχξπλζε ηεο
απνθΫληξσζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δάκσλ.





δεκνθξαηέαο,

ηεο

δηαθΪλεηαο

θαη

ηεο

Οη κεηαλΪζηεο λα απνθηάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ςάθνπ θαη εθινγάο πνπ ηνπο δέλεη ε
επξσπατθά λνκνζεζέα.
Οη πνιέηεο λα ςεθέδνπλ εθεέ φπνπ πξαγκαηηθΪ δνπλ, ψζηε λα Ϋρνπλ ιφγν γηα ηηο
απνθΪζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ θαζεκεξηλά ηνπο δσά.
ιεο νη απνθΪζεηο, νη ζπλεδξηΪζεηο θαη νη δηαδηθαζέεο ηνπ δάκνπ λα εέλαη πξνζηηΫο
ζηνπο πνιέηεο απφ ην δηαδέθηπν.
Ζ δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιέηεο, δηαδηθηπαθά ά κε ειεθηξνληθΪ ζπζηάκαηα ζε
δεκφζηνπο ρψξνπο, λα γέλεη βαζηθφ ζηνηρεέν ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ δάκσλ.
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Α.5

ΝΫνη, πην δεκνθξαηηθνέ θαλνληζκνέ ιεηηνπξγέαο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιέσλ, κε
πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ παξαηΪμεσλ θαη ησλ ζπκβνχισλ θαη
αλαβαζκηζκΫλεο δπλαηφηεηεο παξεκβΪζεσλ απφ ηελ πιεπξΪ ησλ πνιηηψλ, ησλ
θνξΫσλ θαη ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ.
Σα δεκνηηθΪ κΫζα ελεκΫξσζεο θαη νη ηζηνζειηδεο ησλ δάκσλ, λα εέλαη αλνηθηΪ ζηηο
απφςεηο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ παξαηΪμεσλ, κε Ϋιεγρν γηα ηελ ηάξεζε ησλ θαλφλσλ
ηεο ακεξνιεςέαο.
ΥσξηζηΫο δνκΫο γηα ηελ απηνδηνέθεζε ζηνπο ζεζκνχο ειΫγρνπ λνκηκφηεηαο, φπσο ην
Διεγθηηθφ πλΫδξην ά ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ ΚξΪηνπο.
Πιάξεο ππεξεζηαθά αλεμαξηεζέα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιάισλ, κε επζχλε ππνγξαθάο.
Τπνρξεσηηθά δηαδηθαζέα Ϋγθξηζεο νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ απφ ην πκβνχιην εληφο
6 κελψλ κεηΪ ην ηΫινο ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο
Πξνζιάςεηο κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ.κε απμεκΫλε πιεηνςεθέα
θαη κε θξηηάξηα πξνθαζνξηζκΫλα επέζεο κε απμεκΫλε πιεηνςεθέα
ΥεηξαθΫηεζε ησλ δηακεξηζκΪησλ σο ελέζρπζε ηεο ηνπηθάο δηΪζηαζεο: δελ αθνξΪ
κφλν ηνπο κεγΪινπο αζηηθνχο δάκνπο, αιιΪ θαη θΪζε δάκν πνπ πεξηιακβΪλεη πΪλσ
απφ Ϋλα νηθηζκνχο. ΘΫινπκε ηε δηαηάξεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο θΪζε ρσξηνχ θαη εέκαζηε
αληέζεηνη ζηελ επηβνιά δηνηθεηηθΪ πξνζδηνξηζκΫλσλ νλνκαζηψλ ζηνπο δάκνπο αληέ
γηα ηα ηζηνξηθΪ ηνπο νλφκαηα. Σα δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα λα γέλνπλ «κηθξνέ δάκνη» κε
νπζηαζηηθΫο αξκνδηφηεηεο θαη κε εθινγά ησλ δηακεξηζκαηηθψλ ζπκβνχισλ ζε ρσξηζηά
απηνηειά θΪιπε, κε απιά αλαινγηθά.
Οηθνλνκηθά αλεμαξηεζέα ησλ δάκσλ θαηνρπξσκΫλε ζεζκηθΪ, κε κΫξνο ησλ δεκφζησλ
εζφδσλ λα παξακΫλεη ζην δάκν φπνπ εηζπξΪρζεθε θαη κε Ϋλα αθφκε κΫξνο λα
αλαδηαλΫκεηαη κεηαμχ ησλ δάκσλ φιεο ηεο ρψξαο.
Οη επηπιΫνλ ρξεκαηνδνηάζεηο λα ζπλδΫνληαη κε ηελ επηηπρέα ά απνηπρέα θΪζε δάκνπ
ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ζηφρνπο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πεξηβαιινληηθφ ηνπ Πξφγξακκα.

Ζ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ηα ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβηβαζηνχλ απφ ην Γάκν
αξκνδηφηεηεο. Ο Γάκνο κπνξεέ λα απνθεληξσζεέ ψζηε λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ζχγρξνλεο
απαηηάζεηο ησλ πνιηηψλ. Βαζηθφο ππξάλαο ηεο πφιεο κπνξεέ λα γέλεη ε γεηηνληΪ. Σα
ΓηακεξηζκαηηθΪ πκβνχιηα ζα ζπδεηνχλ, απνθαζέδνπλ θαη Ϋρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηα
κΫζα γηα ηελ πινπνέεζε ησλ απνθΪζεψλ ηνπο, κε βαζηθφ Ϊμνλα ηε γλψκε ηεο γεηηνληΪο.
ΚΪζε Ϋλα απφ ηα ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα κπνξεέ λα απνθηάζεη ην δηθφ ηνπ
Γεκαξρεέν. ε θΪζε κηθξφ δεκαξρεέν λα ιεηηνπξγνχλ απνθεληξσκΫλεο δεκνηηθΫο
ππεξεζέεο, νη νπνέεο λα νξγαλψλνληαη κε ζχγρξνλν ηξφπν θαη λα ζπλδΫνληαη κεηαμχ ηνπο
θαη κε ηηο θεληξηθΫο ππεξεζέεο, κε εληαέν επηθνηλσληαθφ-πιεξνθνξηθφ δέθηπν. ηα
ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα κπνξνχλ λα απνθεληξσζνχλ ζε πξψηε θΪζε, νη αξκνδηφηεηεο
πνπ αθνξνχλ ηε ρνξάγεζε αδεηψλ ζε θαηαζηάκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο, ηνλ
Ϋιεγρν ησλ ρξάζεσλ γεο, ηελ θαζαξηφηεηα, ην πξΪζηλν, ηνπο δξφκνπο, ηα πεδνδξφκηα,
ηνλ θσηηζκφ, ηε ζπληάξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ θαη ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ. Ζ
απνθΫληξσζε ησλ αξκνδηνηάησλ πξΫπεη λα ζπλνδεπηεέ θαη κε αληέζηνηρε απνθΫληξσζε
πφξσλ, ε νπνέα λα απνηππψλεηαη ζηνλ εηάζην πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηερληθφ
πξφγξακκα ηνπ Γάκνπ.
Σα ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα κπνξνχλ επέζεο λα εέλαη αξκφδηα γηα ηηο λΫεο
ππεξεζέεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, φπσο Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, δεκνηηθψλ ηαηξεέσλ θαη
θΫληξσλ ελεκΫξσζεο, γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ.
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ηα κηθξα Γεκαξρεέα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνληαη φιεο νη ζπλαιιαγΫο Γάκνπ–δεκνηψλ
πνπ αθνξνχλ ηελ Ϋθδνζε πΪζεο θχζεσο αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Γάκν θαη κΪιηζηα κε ειΪρηζην πξνζσπηθφ.
εκαληηθφηεξε φκσο ηνκά εέλαη ε απεπζεέαο ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθΫο
ηνπο ππνζΫζεηο. ΤπνγξαθΫο ζεκαληηθνχ αιιΪ ξεαιηζηηθνχ πνζνζηνχ πνιηηψλ πξΫπεη λα
αξθνχλ γηα ηε δηεμαγσγά ηνπηθνχ δεκνςεθέζκαηνο, απζηεξΪ γηα αξκνδηφηεηεο ηνπ δάκνπ
(ζάκεξα ν λφκνο απαηηεέ… ην 1/3 ησλ δεκνηψλ θαη ην επηηξΫπεη γηα ειΪρηζηα ζΫκαηα κε
απνηΫιεζκα λα κε γέλεηαη πνηΫ), ελψ ρξεηΪδεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη νη δηαηΪμεηο πνπ
πξνβιΫπνπλ ππνρξεσηηθά ζπδάηεζε ζην δεκνηηθφ ά δηακεξηζκαηηθφ ζπκβνχιην γηα
αηηάκαηα ά πξνηΪζεηο 25 ηνπιΪρηζηνλ πνιηηψλ. Απαξαέηεηε εέλαη επέζεο πξφβιεςε θαη
γηα δεκνςεθέζκαηα ζε επέπεδν δεκνηηθνχ δηακεξέζκαηνο ά γεηηνληΪο. πλνηθηαθΫο
ζπλειεχζεηο θαη ζπκβνχιηα γεηηνληΪο, πνπ πξνβιΫπνληαη άδε απφ ηε λνκνζεζέα ρσξέο
νπζηαζηηθΪ λα ιεηηνπξγνχλ, ρξεηΪδεηαη λα απνθηάζνπλ πξαγκαηηθά ππφζηαζε, ζηα
πιαέζηα ζεζκψλ φπσο ν «ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο» γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηα Ϋξγα
ηνπ δάκνπ ά ηα «ηνπηθΪ ζρΫδηα βησζηκφηεηαο» (Agenda 21). ΔλδηαθΫξνλ Ϋρεη επέζεο ν
πξνβιεκαηηζκφο λα κεηαθεξζεέ ζην επέπεδν ηεο ζπλνηθέαο ν ξφινο πνπ ζάκεξα Ϋρνπλ ηα
δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα. ηελ έδηα θαηεχζπλζε ελέζρπζεο ηεο Ϊκεζεο δεκνθξαηέαο
εληΪζζνληαη, ηΫινο, θαη Ϊιιεο πξσηνβνπιέεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ λΫα πλνά ζηε
ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ, φπσο ε εθηεηακΫλε δηαβνχιεπζε γηα ηα δεκνηηθΪ ζΫκαηα θαη νη
αλνηθηΫο ζεκαηηθΫο επηηξνπΫο ζηα πιαέζηα ηνπ δάκνπ. Μηα ηΫηνηα ζπκκεηνρά δελ δηθαηψλεη
κφλν φζνπο πηζηεχνπλ ζηηο αμέεο ηεο Ϊκεζεο δεκνθξαηέαο, αιιΪ αλαβαζκέδεη ηε
ιεηηνπξγέα ησλ δάκσλ θαη απφ θαζαξΪ πξαθηηθά Ϊπνςε:



Α.6

Καηνρπξψλνληαο κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθΪλεηαο θαη δεκφζηνπ ειΫγρνπ, αλΪινγν κε
ην πνζνζηφ εθεέλσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ζηελΪ ηηο δηαδηθαζέεο ιάςεο απνθΪζεσλ.
Δθπαηδεχνληαο κεγΪιν αξηζκφ πνιηηψλ ζηε ιεηηνπξγέα θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο
απηνδηνέθεζεο, θαη απμΪλνληαο Ϋηζη ηηο πηζαλφηεηεο λα πξνΫιζνπλ απφ απηνχο ηθαλνέ
θαη πνιπεπέπεδα κνξθσκΫλνη αηξεηνέ.

Ο ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

Ο πκκεηνρηθφο Πξνυπνινγηζκφο (Π) απνηειεέ κηα δηαδηθαζέα ζπκκεηνράο ησλ πνιηηψλ
ζηε ιάςε ησλ απνθΪζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ θαηαλνκά ησλ
δεκνζέσλ επελδχζεσλ ζε ηνπηθφ επέπεδν. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκκεηνρηθά δηαδηθαζέα
δηαβνχιεπζεο πνπ αθνξΪ ζηηο πξνηΪζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζε επέπεδν ζπλνηθηαθψλ
ζπκβνπιέσλ, δεκνηηθψλ δηακεξηζκΪησλ, αιιΪ αθφκα θαη ζην πιαέζην κηαο δεκνηηθάο
επηρεέξεζεο), ε νπνέα αλαπηχζζεηαη θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο, κε ζηφρν λα
θαηαξηηζηεέ κηα πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ γηα ην επφκελν Ϋηνο δηαρεέξηζεο, πνπ ζα Ϋρεη
σο βΪζε ηα αηηάκαηα ησλ πνιηηψλ. ε πνιιΫο πφιεηο επξσπατθψλ ρσξψλ εθαξκφδνληαη
δηαδηθαζέεο Π κε κνξθΫο πνπ πνηθέιινπλ αλΪινγα κε ηελ νξγΪλσζε ηεο ηνπηθάο
απηνδηνέθεζεο, ην ζεζκηθφ πιαέζην, ηα θνηλσληθΪ θηλάκαηα θαη νξγαλψζεηο ησλ πνιηηψλ
πνπ ππΪξρνπλ θαηΪ ηφπνπο θ.ιπ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε ηνπο δάκνπο Ϊιθνξλη,
Βαξθειψλε, εβέιιε, Κφξδνβα, Έζιηγθελ, ελ Νηελέ , 11νο δάκνο ηεο Ρψκεο. Σα
απνηειΫζκαηΪ ηνπ Π, φπνπ εθαξκφζηεθε, άηαλ πΪληα ζεηηθΪ, ζε βαζκφ πνπ πνηθέιιεη,
αλΪινγα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ αθνινχζεζε θΪζε πφιε. Ο Π απνηειεέ κΫζν κε ην νπνέν
νη πνιέηεο αζθνχλ Ϋιεγρν ζηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα
απνθαζηζηΪ ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, σο πεδένπ ζην νπνέν
απνθαζέδνληαη νη ζηφρνη ηεο δεκνηηθάο αξράο, πξηλ αθφκε ζπδεηεζνχλ ηα κΫζα πνπ ζα
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Ζ ζπδάηεζε κε ηνπο πνιέηεο Ϋρεη
νπζηαζηηθφ ραξαθηάξα. Γελ απνηειεέ απιψο ζπκβνπιεπηηθά ζπλεδξέα. Γέλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνέθνπο, κΫζσ ησλ απνθΪζεσλ πνπ παέξλνπλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ησλ Ϋξγσλ θαη ησλ επελδχζεσλ, λα δηακνξθψζνπλ κηα ζπλεέδεζε «θνηλψλ αγαζψλ» γηα
ηελ πφιε ηνπο. πλεπψο ν Π απνηειεέ κηα ζπκκεηνρηθά δηαδηθαζέα θνξηηζκΫλε κε ην
Ϋληνλα αμηαθφ πεξηερφκελν πνπ πεξηΫρεη ε ιάςε απνθΪζεσλ «ζηξαηεγηθνχ» ηχπνπ. Γελ
πεξηνξέδεηαη ζην λα πξνζαλαηνιέδεη απιψο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο ζηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ιεπηνκεξεηψλ πινπνέεζεο ησλ Ϋξγσλ ά ζηελ απφθαζε ζπλαηλΫζεσλ ζε
πξνεηιεκκΫλεο απνθΪζεηο.
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Β’ ΜΔΡΟ: Ζ ΠΟΛΖ
Β.1

ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΤΠΑΗΘΡΟ -ΜΗΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΑΝΑΣΡΑΠΔΗ

Β.1.α Η δηόγθσζε ηεο πόιεο
Ζ Θεζζαινλέθε εέλαη κηα πφιε πνπ δηαξθψο επεθηεέλεηαη. Οη πξφζθπγεο ην ‟23 θαη
ε εζσηεξηθά κεηαλΪζηεπζε ηε δεθαεηέα ηνπ ‟60 απνηΫιεζαλ δχν θχκαηα, ηα νπνέα
ζηΫγαζαλ νη ηφηε ππεχζπλνη επηηξΫπνληαο ηελ νηθνδφκεζε ππθλνθαηνηθεκΫλσλ ζπλνηθηψλ
γξάγνξα, απζαέξεηα θαη απξνγξακκΪηηζηα, ηζνπεδψλνληαο θΪζε έρλνο πξΪζηλνπ:
θαιιηΫξγεηεο, ιηβΪδηα, ζπζηΪδεο δΫλδξσλ, ξΫκαηα, πεξηβφιηα. Αλ ηφηε ηζρπξηζηεέ θΪπνηνο
πσο «δελ μΫξακε», ζάκεξα δελ ππΪξρεη απηά ε δηθαηνινγέα. Ζ επΫθηαζε ηεο πφιεο εέλαη
απαξΪδεθηε. Σφζν απφ πιεπξΪο πεξηβΪιινληνο φζν θαη απφ ζπλζάθεο δηαβέσζεο.
Σν θιέκα ρεηξνηεξεχεη, ηα θαπζαΫξηα δηαζθνξπέδνληαη δπζθνιφηεξα, ε πξφζβαζε
ζηε θχζε απνκαθξχλεηαη. Σν πξφβιεκα ηεο αδηΪθνπεο επΫθηαζεο κε ηε δεκηνπξγέα
πξναζηέσλ εέλαη πνιχ γλσζηφ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθά θαη ηα πξνβιάκαηα,
πεξηβαιινληηθΪ θαη Ϊιια εέλαη ηεξΪζηηα θαη άδε επηζεκαζκΫλα, γλσζηΪ θαη κειεηεκΫλα.
Οη πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο εζηηΪδεηαη ε επΫθηαζε εέλαη:

ην Χξαηφθαζηξν, ε Νενρσξνχδα, ν ΠεληΪινθνο, ε έλδνο θαη ην Καινρψξη
ζηα δπηηθΪ,

ην Ρεληδέθη, ην Φέιπξν, ην Αζβεζηνρψξη, ε Δμνρά θαη ν ΥνξηηΪηεο ζηα
βνξεηναλαηνιηθΪ,

ην Παλφξακα, ν Φνέληθαο, ε ΘΫξκε, ην ΝΫν Ρχζην, νη ΣαγαξΪδεο, ην
ΣξηΪδη, ε Πεξαέα ζηα αλαηνιηθΪ.
Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πφιε επεθηεέλεηαη φρη κφλν γχξσ απφ ην Ϋηρ νπ αιιΪ θαη
πξνο ηνλ πγξφηνπν ηνπ Αμηνχ, Λνπδέα, ΑιηΪθκνλα, πξνο ηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο
ηεο Πεξαέαο θαη Αγ. ΣξηΪδαο αιιΪ, φζν ηξαγειαθηθφ θη αλ θαέλεηαη, ππεξπεδΪ ηνπο
ιφθνπο πνπ ηε δηαρσξέδνπλ απφ ηελ επαξρέα ΛαγθαδΪ θαη κειινληηθΪ πξνβιΫπεηαη λα
μερπζεέ θαη πξνο ηελ πεξηνρά ηνπ πγξνηφπνπ ησλ ιηκλψλ Βφιβεο θαη Κνξψλεηαο. Γχν
απφ ηα ηξέα παξαπΪλσ φξηα απνηεινχλ πγξνηφπνπο δηεζλνχο ζεκαζέαο, νη νπνένη θαη
αλακΫλεηαη λα δερζνχλ ηξνκαθηηθΫο πηΫζεηο ζην κΫιινλ. Γη‟ απηφ φκσο θαλεέο δελ θαέλεηαη
δηαηεζεηκΫλνο λα ζθεθηεέ.
Δθηφο απφ ηελ αλεμΫιεγθηε επΫθηαζε ηεο πφιεο, Ϋρνπκε θαη ηηο δπζκελεέο
εμειέμεηο ζην θΫληξν ηεο. Ζ εθπιεθηηθά αθαζέα ησλ ηειεπηαέσλ 24 εηψλ, θαηΪ ηελ νπνέα
ζηε δηνέθεζε ηνπ Γάκνπ Θεζζαινλέθεο Ϋρνπλ αλαδεηρζεέ απνθιεηζηηθΪ ζηειΫρε ηεο ΝΫαο
Γεκνθξαηέαο (Κνχβειαο, Κνζκφπνπινο, Παπαγεσξγφπνπινο), Ϋθεξε κηα Ϋληαζε ηεο
θπθινθνξηαθάο θξέζεο αιιΪ θαη κηα ηξνκεξά αιινέσζε πεξηνρψλ φπσο ε Άλσ Πφιε.

Β.1.β Η αιιειέλδεηε αθαίκαμε θη εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ
Ζ δηφγθσζε ησλ πφιεσλ ζπλνδεχεηαη αλαπφθεπθηα απφ κηα αθαέκαμε ηεο
ππαέζξνπ. Οη επελδχζεηο ειαηηψλνληαη (αθνχ πιΫνλ θαηεπζχλνληαη ζηελ νινΫλα
επεθηεηλφκελε πφιε, πνπ ρξεηΪδεηαη λΫεο ππνδνκΫο), νη λΫνη κεηαλαζηεχνπλ, ε θηψρεηα
νδεγεέ ζε κηα απεγλσζκΫλε εθκεηΪιιεπζε ηεο θχζεο θαη νη λΫεο ηδΫεο δελ βξέζθνπλ
γφληκν Ϋδαθνο ψζηε λα θΫξνπλ λΫεο ιχζεηο ζε γεξαζκΫλνπο πιεζπζκνχο.
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Ζ επαξρέα ΛαγθαδΪ απνηειεέ ηξαληαρηφ παξΪδεηγκα. Σα ξππνγφλα βαθεέα
επεθηΪζεθαλ θαηΪ ην παξειζφλ ζηελ πεξηνρά ηεο πφιεο ηνπ ΛαγθαδΪ, ππφ ηελ αδξΪλεηα
ηεο πνιηηεέαο αιιΪ θαη ηελ Ϋιιεηςε αληηδξΪζεσλ απφ ηελ απνδπλακσκΫλε ηνπηθά
θνηλσλέα. Ζ Ϊξδεπζε ζεσξάζεθε ε καγηθά ιχζε γηα ηελ αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ
εηζνδεκΪησλ αιιΪ αλΫηξεςε ην πδαηηθφ ηζνδχγην, κε απνηΫιεζκα ηελ πηψζε ηεο ζηΪζκεο
ησλ ιηκλψλ. Ο ζΪλαηνο ηεο ιέκλεο Κνξψλεηαο, ε νπνέα απνηειεέ κΫξνο ηνπ πγξνηφπνπ
δηεζλνχο ζεκαζέαο, άηαλ ζΫκα ρξφλνπ. Ζ καθξνρξφληα παξακΫιεζε θαη αθαέκαμε απηάο
ηεο πεξηνράο ηελ νδάγεζε ζηε θηψρεηα θαη πξνθΪιεζε πξνβιάκαηα πνπ γηα λ‟
αληηκεησπηζηνχλ ζα ρξεηαζηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα ρξάκαηα απ‟ φηη ζα ρξεηΪδνληαλ γηα
ηελ πξφιεςά ηνπο.

Β.1.γ Μεηξόπνιε ησλ Βαιθαλίσλ ή απνθέληξσζε;
Με πνιχ κεγΪιε επθνιέα πηνζεηάζεθε απφ ηε δεθαεηέα ηνπ „90 ε «λΫα κεγΪιε
ηδΫα» ηεο Θεζζαινλέθεο, λα επεθηαζεέ θαη λα θπξηαξράζεη νηθνλνκηθΪ ζηα ΒαιθΪληα θαη λα
γέλεη ε πξσηεχνπζΪ ηνπο. Απηά ε επηδέσμε ησλ θπξέαξρσλ ειέη ηεο πφιεο φκσο,
εζηηΪζηεθε ζηα θΫξδε ησλ επηρεηξάζεσλ, πνπ επηδέσμαλ ηελ εηζβνιά ζηηο
απνδηαξζξσκΫλεο νηθνλνκέεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ θαη αγλφεζε ηηο ζνβαξΫο θνηλσληθΫο
θαη νηθνινγηθΫο επηπηψζεηο. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ηα θεξχγκαηα κηζαιινδνμέαο νδάγεζαλ
ζε κηα απηηζηηθά πεξηραξΪθσζε, ε νπνέα εκπφδηζε ηηο πην θνηλσληθΫο κνξθΫο νηθνλνκηθάο
ζπλεξγαζέαο.
Ζ επΫθηαζε ζπγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζηα ΒαιθΪληα αχμεζε ηα
εηζνδάκαηα ιέγσλ επηρεηξεκαηηψλ, κεγαιψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο αληζφηεηεο ζε ζρΫζε
κε ηηο νκΪδεο ρακεινχ εηζνδάκαηνο. Κη απηφ γηαηέ ζηφρνο ησλ επηρεηξάζεσλ άηαλ ην
θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζ‟ εθεέλεο ηηο ρψξεο. Γεπηεξεπφλησο, απμάζεθε ν φγθνο ησλ
κεηαθνξψλ, κε ηηο ζπλαθφινπζεο πεξηβαιινληηθΫο επηπηψζεηο θαη εληζρχζεθε κηα
κεηαπξαηηθά «αλΪπηπμε» ηχπνπ «θΫληξνπ δηειεχζεσο».
Δκεέο αληηηαζζφκαζηε ζηηο επεθηαηηθΫο, θπξηαξρηθΫο θαη εθκεηαιιεπηηθΫο βιΫςεηο
ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαένπ ζηελ «ελδνρψξα». Αληέζεηα, πξνθξέλνπκε ηζφηηκεο ζρΫζεηο
νπζηαζηηθάο νηθνλνκηθάο ζπλεξγαζέαο, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε ζπλεξγαζέα θνξΫσλ ηεο
απηνδηνέθεζεο θαη ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ. Απηφ ζα πξΫπεη λα ζπλδπαζηεέ κε κηα
πνιηηηθά απνθΫληξσζεο θαη αλαδσνγφλεζεο ηεο ππαέζξνπ, κε κηα αλαζηξνθά ησλ
επελδχζεσλ πξνο νηθνινγηθΫο νηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο εθεέ.
Με αλεμάγεηε απηαξΫζθεηα θαη εζσζηξΫθεηα ε Θεζζαινλέθε ραξαθηεξέδεηαη
«κεηξνπνιηηηθφ θΫληξν» απφ ηνπο ελ γΫλεη πνιηηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηάζηα
θηΫζηα ηεο ΓΔΘ γηα λα πνπλ ηα δηθΪ ηνπο θαη γηα ηε Θεζζαινλέθε κφλν ιφγηα. Οη
δεκνηηθΫο εθινγΫο κπνξνχλ θαη πξΫπεη λα γέλνπλ ε αθεηεξέα γηα ηελ αλαζηξνθά απηάο
ηεο απαξΪδεθηεο θαηΪζηαζεο. Οη Θεζζαινληθεέο δελ αλΫρνληαη Ϊιιν ηνλ επλνπρηζκφ ηεο
θσλάο ηνπο, ηελ νπηζζνδξνκηθά πνιηηηθά ησλ ηειεπηαέσλ 24 εηψλ θαη ηελ αθηλεζέα πνπ νη
δεκνηηθΫο αξρΫο ηεο Ϋρνπλ επηβΪιιεη.

Β.2

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Ζ ζεκεξηλά θαηΪζηαζε ηεο Θεζζαινλέθεο ζεκαδεχεηαη απφ ηε θηψρηα, ηελ
αλεξγέα (πΪλσ απφ 20%), ηελ ππναπαζρφιεζε, ηελ ππνβΪζκηζε ηνπ πεξηβΪιινληνο,
αζηηθνχ θαη θπζηθνχ, ηε μελνθνβέα θαη ην ξαηζηζκφ θαη δελ εκπλΫεη αηζηνδνμέα γηα ην
κΫιινλ.
Οη νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο αιιΪδνπλ, θαζψο ην ηπράξπαζην κνληέιν
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηε κεηαπνιίηεπζε θαηαξξέεη.
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εκαληηθΫο βηνκεραλέεο ηεο πφιεο, φπσο ΒΗΑΜΤΛ, ΒΑΛΚΑΝ- ΔΞΠΟΡΣ, ΦσζθνξηθΪ
ΛηπΪζκαηα, SIEMENS, Ϋθιεηζαλ αθάλνληαο ρηιηΪδεο εξγαδφκελνπο ρσξέο δνπιεηΪ. ΑιιΪ
θαη παξαδνζηαθνί ηνκείο, φπσο νη βηνηερλέεο ξνχρσλ, ππνδεκΪησλ, ε
θισζηνυθαληνπξγέα θαη ην ιηαλεκπφξην ηείλνπλ λα αθαληζηνύλ, θαζώο έκεηλαλ
αλππεξάζπηζηνη κπξνζηά ζηε ιαίιαπα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Μφλν ηνπο πξψηνπο
κάλεο ηνπ 2009 νη δηαγξαθΫο ησλ επηρεηξάζεσλ απφ ην Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην
απμάζεθαλ θαηΪ 42% θαη απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην θαηΪ 35% ελψ ζχκθσλα κε ηα
πξφζθαηα επέζεκα ζηνηρεέα θάξπμαλ πηψρεπζε 4000 επηρεηξάζεηο ηεο Θεζζαινλέθεο.
Ζ πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη βπζηζηεί ε ρώξα καο έρεη
άκεζε επίδξαζε ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πόιεο. Μέα ζηηο δχν επηρεηξάζεηο
ηεο Θεζζαινλέθεο βξέζθνληαη ζηα φξηα ηνπ ινπθΫηνπ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ησλ
Δπηκειεηεξέσλ ηεο πφιεο κΫρξη ηΫινο ηνπ Ϋηνπο 1600 κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο
αλακΫλεηαη λα θιεέζνπλ, ελψ κέα ζηηο πΫληε απφ απηΫο Ϋρεη άδε πξνρσξάζεη ζε κεέσζε
πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηα έδηα ζηνηρεέα κΫρξη ηΫινο ηνπ Ϋηνπο αλακΫλεηαη κεέσζε ησλ
κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ ηεο πφιεο θαηΪ 30%. ηελ εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπο
πξψηνπο κάλεο ηνπ 2009 επάιζε πηψζε ηνπ ηδέξνπ θαη ηεο θαηαλαισηηθάο θέλεζεο ζε
πνζνζηφ 45%. Δπίζεο, εκθαλήο είλαη θαη ν αληίθηππνο ζηνλ ηνπξηζκό (κεέσζε ζηελ
ηνπξηζηηθά θέλεζε ηεο πφιεο πνπ νχησο ά Ϊιισο θαηεέρε κέα απφ ηηο ηειεπηαέεο ζΫζεηο
ζηελ ιέζηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, θαηΪ 20%).
Δέλαη πιΫνλ μεθΪζαξν φηη ην παξαγσγηθφ κνληΫιν ηεο πφιεο Ϋρεη απνηχρεη.
ΠαγησκΫλεο θαηαζηΪζεηο θαη λννηξνπέεο δεθαεηηψλ ζα πξΫπεη λα αιιΪμνπλ δξαζηηθΪ.
Έλα άιιν ζρέδην πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη λα πινπνηεζεί, ζε Ϊκεζν δηΪινγν κε
ηνπο πνιέηεο, ηνπο παξαγσγηθνχο θνξεέο, ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ.
Δκείο πξνηείλνπκε αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζε δξάζεηο
πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ. ρεδηαζκφ ζε ζπλεξγαζέα κε
ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξεέο, παλεπηζηάκηα θαη εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα. Αμηνπνέεζε κΫρξη θαη
ηνπ ηειεπηαένπ επξψ απφ δηαζΫζηκα επξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα (π.ρ. MED, Intelligent
Energy, Interreg IIIC & IVC, URBAN I & II). Άμνλεο ελφο ηΫηνηνπ πξνγξΪκκαηνο
νηθνλνκηθάο αλαδηΪξζξσζεο κπνξνχλ λα εέλαη:
 νη εθαξκνγΫο παξαγσγάο ελΫξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγΫο (ειηαθά ελΫξγεηα,
ζηεξεΪ βηνθαχζηκα, κηθξΫο αλεκνγελλάηξηεο ζε πεξηαζηηθΫο πεξηνρΫο), ηφζν κε
δεκφζηεο επελδχζεηο φζν θαη κε εληζρχζεηο θαη κΫηξα ελζΪξξπλζεο γηα ηδησηηθΫο
εθαξκνγΫο,
 νη βηνθιηκαηηθΫο θαη ελεξγεηαθΪ απνδνηηθΫο κεηαηξνπΫο ζε παιηΫο νηθνδνκΫο θαη ζε
δεκφζηα θηέξηα, πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη πξνγξακκΪησλ γηα «πξΪζηλεο ζηΫγεο»,
 κΫηξα ελζΪξξπλζεο ηεο δηΪζεζεο ειιεληθψλ βηνινγηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηξνθέκσλ,
ηεο πνηνηηθάο κεηαπνέεζάο ηνπο κε νηθνινγηθΫο πξνδηαγξαθΫο, ηεο δεκηνπξγέαο
δηθηχσλ παξαγσγψλ – θαηαλαισηψλ, ηεο παξνράο πνηνηηθψλ ηνπηθψλ ηξνθέκσλ
ζηα θπιηθεέα ησλ ζρνιεέσλ,
 ε ελέζρπζε θαη πξνβνιά ηνπ νηθνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αλΪδεημε
θαη αλαβΪζκηζε ησλ ζεκαληηθψλ νηθνινγηθψλ πεξηνρψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκεέσλ
ηεο πφιεο,
 ε αλΪπιαζε ησλ ηζηνξηθψλ αγνξψλ θαη ηεο Πιαηεέαο Δκπνξένπ, ε αλαδσγφλεζε
ηνπ ηζηνξηθνχ θΫληξνπ κε πεδνδξνκάζεηο, δηακφξθσζε πξΪζηλσλ ρψξσλ θαη
θαζεκεξηλά παξνπζέα κηθξψλ θαιιηηερληθψλ παξεκβΪζεσλ θαη δξψκελσλ,
 ε πεξηβαιινληηθά πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε (π.ρ. ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ θαη ησλ
θπζηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ ηεο πφιεο) θαη νη εθαξκνγΫο ηερλνινγηψλ πεξηνξηζκνχ
ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ απνξξηκΪησλ (βηνινγηθνέ θαζαξηζκνέ, αλαθχθισζε,
θνκπνζηνπνέεζε, επαλαρξεζηκνπνέεζε πιηθψλ),
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ε αλΪπηπμε ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζαιΪζζησλ κεηαθηλάζεσλ, κε Ϊκεζν ζρεδηαζκφ
δηθηχνπ ηξακ θαη πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ πξνο Υαιθηδηθά θαη ΛαγθαδΪ –
ΑζπξνβΪιηα, πξνψζεζε θαη αλαβΪζκηζε ησλ ζρεδέσλ γηα αλΪπηπμε δηαδξνκψλ
κε πισηΪ κΫζα (θαξαβΪθηα),
νη δηεπθνιχλζεηο ζηελ άπηα θαη ρσξέο ξππαληηθΪ θνξηέα κηθξνκεζαέα κεηαπνέεζε
(θαηαζθεπά επέπισλ, ξνχρσλ), ζηελ πξνβνιά θαη δηθηχσζε απηψλ ησλ
επηρεηξάζεσλ,
ε αλΪπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη δηαδηθηπαθάο επηθνηλσλέαο, κε ρξάζε
αλνηθηνχ θψδηθα, ε εμαζθΪιηζε απφ ηελ απηνδηνέθεζε θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζην
δηαδέθηπν, ε αλαβΪζκηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιέηεο, ε
πινπνέεζε «Εψλεο Καηλνηνκέαο».

Κεληξηθά ζεκαζέα γηα καο Ϋρεη θαη ε πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο θαη
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο. ε ρψξεο φπσο ε Αξγεληηλά, επηηεχγκαηα ζην πεδέν απηφ
μεπΫξαζαλ θαηΪ πνιχ ηηο πνιηηηθΫο ησλ θπβεξλάζεσλ, ζπρλΪ θαη ηα φξηα ηνπ ζπζηάκαηνο,
παξΫρνληαο ζε κεγΪιν κΫξνο ηεο θνηλσλέαο Ϋλα δέρηπ αζθαιεέαο γηα αμηνπξεπά
επηβέσζε. Ζ αλΪπηπμε ζπλεηαηξηζκψλ παξαγσγψλ – θαηαλαισηψλ, ηνπηθψλ δηθηχσλ
αληαιιαγάο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρσξέο ρξάκαηα, ά Ϊιισλ κνξθψλ θνηλσληθάο
ζπλεξγαζέαο φπσο ζεζκνέ ελαιιαθηηθψλ ρξεκαηνδνηάζεσλ ζηα πξφηππα ηεο ηηαιηθάο
Ζζηθάο ΣξΪπεδαο, ζα απνηειΫζνπλ βαζηθφ ζηνέρεκα γηα ηελ ηνπηθά θαη ηελ ειιεληθά
θνηλσλέα. Απαξαέηεηε εέλαη ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε θαηΪιιεινπ ζεζκηθνχ
πιαηζένπ θαη εξγαιεέσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηΫηνησλ πξσηνβνπιηψλ.
Οξακαηηδφκαζηε πξόηππα παξαγσγήο θαη επεκεξίαο κε πεξηνξηζκέλεο
απαηηήζεηο ζε θπζηθνύο πόξνπο. ΘΫινπκε θξηηηθά θαηαλΪισζε θαη νηθνλνκηθΫο
δξαζηεξηφηεηεο νηθνινγηθΪ θαη θνηλσληθΪ ππεχζπλεο, ηθαλΫο λα ζπκβΪιινπλ ζηελ
θνηλσληθά δηθαηνζχλε θαη ζηε καθξνπξφζεζκε δηαηάξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ
νηθνζπζηεκΪησλ.
Γηα λα ηα νηθνδνκάζνπκε δε ρξεηαδφκαζηε κφλν απνκΪθξπλζε απφ ηα πξφηππα
ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, αιιΪ θαη θαηΪιιειεο ππνδνκΫο ζε ηνκεέο φπσο ε εμνηθνλφκεζε
ελΫξγεηαο, ε επαξθάο δεκφζηα ζπγθνηλσλέα, ε επηζηξνθά ηεο θχζεο ζηελ πφιε. ΘΫινπκε
ηα ζπιινγηθΪ αγαζΪ λα ππνθαηαζηάζνπλ ζηαδηαθΪ ηελ αγνξαζηηθά δχλακε σο βαζηθνέ
παξΪγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσάο, ε ακνηβαέα εκπηζηνζχλε λα μαλαξρέζεη λα
ιεηηνπξγεέ, εθηεηακΫλνη ζεζκνέ θνηλσληθάο νηθνλνκέαο λα δεκηνπξγάζνπλ Ϋλα ηζρπξφ Σξέην
ΣνκΫα πΫξα απφ ηηο ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη ην επξχηεξν θξΪηνο.
Ζ απφηνκε φκσο πηψζε ηεο αγνξαζηηθάο δχλακεο γηα κεγΪιν κΫξνο ηεο
θνηλσλέαο, πξηλ νη αιιαγΫο απηΫο αξρέζνπλ λα παέξλνπλ ζΪξθα θαη νζηΪ, απεηιεέ λα
ιεηηνπξγάζεη αξλεηηθΪ ζε πνιιΫο θαηεπζχλζεηο:
 Χο λνζηαιγέα γηα ην πξφζθαην παξειζφλ, πνπ ζα απνηξΫπεη αλαδεηάζεηο γηα
πξννπηηθΫο πεξηζζφηεξν βηψζηκεο.
 Χο πέεζε γηα επηινγά απνθιεηζηηθΪ ησλ πην θζελψλ πξντφλησλ, αθφκε θη φηαλ
παξνπζηΪδνπλ θαθά πνηφηεηα, θηλδχλνπο γηα ηελ πγεέα, ά Ϋρνπλ παξαρζεέ ζε
απαξΪδεθηεο ζπλζάθεο.
 Χο θέλδπλνο λα εθηνπηζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν νη κηθξΫο επηρεηξάζεηο, αιιΪ θαη
λα επηδεηλσζεέ θη Ϊιιν ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, θαζψο ε εγρψξηα παξαγσγά δελ
εέλαη πΪληα νχηε ηφζν «ιακπεξά» φζν ε επξσπατθά νχηε ηφζν θζελά φζν ηα
πξντφληα απφ ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο.
 Χο δπζθνιέα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθαέσλ επελδχζεσλ πξΪζηλεο ζηξνθάο.
 Χο αλαζηαιηηθφο παξΪγνληαο γηα απαξαέηεηεο επελδχζεηο ζε επέπεδν
λνηθνθπξηνχ, φπσο ε κφλσζε ησλ ζπηηηψλ ά νη ειηαθΫο ζηΫγεο.
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Χο αλαδάηεζε απνδηνπνκπαέσλ ηξΪγσλ (κεηαλΪζηεο; γεηηνληθΫο ρψξεο; Δπξ.
Έλσζε; ρξεκαηνγνξΫο;), ά θαη σο αέηεκα γηα ηζρπξά εμνπζέα-πξνζηΪηε κε
«απμεκΫλε εληηκφηεηα» θαη κεησκΫλνπο δεκνθξαηηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Χο ππνρψξεζε ζεκαληηθψλ πξΪζηλσλ αμηψλ φπσο ε πξνζηαζέα ηνπ
πεξηβΪιινληνο θαη ηα δηθαηψκαηα, κπξνζηΪ ζε Ϊκεζεο θαη πηεζηηθΫο απαηηάζεηο
κηαο βξαρππξφζεζκεο νηθνλνκηθάο ινγηθάο.

ε φιεο απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηΪδεηαη Ϋλαο ηζρπξφο πξΪζηλνο ιφγνο πνπ ζα εμεγεέ ηηο
επζχλεο γηα ηηο πνιηηηθΫο πνπ καο εγθιψβηζαλ ζε κηα νηθνλνκέα κε εκεξνκελέα ιάμεο, ηα
αηηάκαηα γηα δέθαηε θαηαλνκά ησλ βαξψλ, ηελ αδπλακέα λα Ϋρνπκε νπζηαζηηθά δηαθΪλεηα
ρσξέο δεκνθξαηέα, ηηο επθαηξέεο λα ζπλδηακνξθψζνπκε σο πνιέηεο θΪπνηεο θαηλνχξγηεο
πιεπξΫο ηεο δσάο καο.

Β.3

Ζ ΓΟΜΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Ζ ιεηηνπξγέα ηεο πφιεο εέλαη πξνβιεκαηηθά θαη ε αηζζεηηθά ηεο ππνβαζκηζκΫλε. Οη
θΪηνηθνη αζθπθηηνχλ ζηνπο ηζηκεληΫληνπο φγθνπο, αδπλαηψληαο λα αλαπηχμνπλ
ηθαλνπνηεηηθΫο θνηλσληθΫο ζρΫζεηο θαη ρΪλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ επαθά κε ην
θπζηθφ πεξηβΪιινλ. Σα παηδηΪ, νη λΫνη, νη ειηθησκΫλνη αιιΪ θαη νη γπλαέθεο, ηα Ϊηνκα κε
εηδηθΫο αλΪγθεο θαη, πξφζθαηα νη κεηαλΪζηεο, νη πξφζθπγεο, νη Ϊλεξγνη θαη Ϊιιεο
κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθΫο νκΪδεο, δνπλ ζε κηα πφιε ερζξηθά θαη αλνέθεηα. Ζ πφιε δελ
εέλαη γη‟ απηνχο.
Γηα λα αληηζηξαθεέ απηά ε δνθεξά θαηΪζηαζε πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ
δηαθνξεηηθΪ ν ηξφπνο πνπ εμειέζζεηαη ε πφιε. ηε ζΫζε ηεο εμαληιεηηθάο εθκεηΪιιεπζεο
ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θπζηθψλ πεγψλ πξΫπεη λα βΪινπκε αεηθνξηθΫο θαηεπζχλζεηο:
 κε εμΪληιεζε ησλ απνζεκΪησλ ηεο νηθνδνκάζηκεο γεο, ηνπ πξΪζηλνπ θαη ησλ
αλνηθηψλ ρψξσλ,
 αμηνιφγεζε ησλ θηηζκΪησλ θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε βΪζε ηελ θνηλσληθά θαη φρη ηελ
εκπνξηθά ηνπο αμέα,
 αμηνπνέεζε ησλ επελδπκΫλσλ ζην παξειζφλ πφξσλ,
 πεξηνξηζκφ ησλ ελεξγνβφξσλ δξαζηεξηνηάησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ησλ
άπησλ κνξθψλ ελΫξγεηαο θαη ησλ καδηθψλ κεηαθνξψλ κε θηιηθΪ κΫζα,
 φιεο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηνηθέα, πνιηηηζκφο, αλαςπρά, εξγαζέα εέλαη
ηζφηηκεο θαη ε πφιε πξΫπεη λα ηηο εμππεξεηεέ εμέζνπ.
 Άκεζε Ϋθδνζε ησλ δηαηαγκΪησλ γηα εθαξκνγά ησλ κεησκΫλσλ ζπληειεζηψλ
δφκεζεο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ζρΫδην.
 Άκεζν πΪγσκα ησλ ζπληειεζηψλ δφκεζεο ζηνπο ηνκεέο πνπ ν βαζκφο θνξεζκνχ
Ϋρεη πεξΪζεη ην 75%.
 Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθΪιηζε ησλ
αδφκεησλ ρψξσλ πνπ Ϋρνπλ απνκεέλεη.
 Δθαξκνγά κηαο πνιηηηθάο αζηηθψλ αλαπιΪζεσλ κε κεέσζε ηνπ λΫνπ δνκεκΫλνπ
φγθνπ θαη επαλαρξεζηκνπνέεζε αμηνπνέεζε ηνπ παιηνχ.
Σν δεχηεξν κεγΪιν δάηεκα αθνξΪ ηελ θαηνηθέα θαη απαηηεέ ηελ ρΪξαμε ζηξαηεγηθάο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο ηεο ζηΫγεο.
Σα ηειεπηαέα ρξφληα φιε ε ζπδάηεζε γηα ηελ πφιε πεξηνξέδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθΪ
γχξσ απφ ην απηνθέλεην. Ζ θπθινθνξέα θαη ε ζηΪζκεπζε ηνπ απνξξνθνχλ θνλδχιηα θαη
πξσηνβνπιέεο θαη ζπρλΪ απνηεινχλ αληηθεέκελν θνκκαηηθάο αληηπαξΪζεζεο αιιΪ θαη
εθκεηΪιιεπζεο. κσο ζεκαληηθφηαην εέλαη θαη ην πξφβιεκα ηεο θαηνηθέαο, δειαδά νη
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ζπλζάθεο ζηΫγαζεο, ε πνηφηεηα ηνπ Ϊκεζνπ πεξηβΪιινληνο ηεο θαηνηθέαο θαη ηνπ έδηνπ ηνπ
θειχθνπο, αιιΪ θαη ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγάο θαη θαηαλΪισζεο ηεο θαηνηθέαο.
Μηα δεκνηηθά πνιηηηθά, επαέζζεηε ζηα πξνβιάκαηα ησλ θαηνέθσλ θαη αιιειΫγγπα ζηηο
δπζθνιέεο επηβέσζάο ηνπο ζα πξΫπεη λα παξΫκβεη. Ζ παξΫκβαζε απηά, ζε ζπλζάθεο
νηθνλνκηθάο ζηελφηεηαο, κπνξεέ λα Ϋρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθΪ:
 Ο Γάκνο λα πξνγξακκαηέζεη θαη λα ζρεδηΪζεη κηα καθξνρξφληα πνιηηηθά ζηΫγεο, πνπ
ζα επεξεΪζεη ηνπο φξνπο ηεο αγνξΪο θαηνηθέαο, αθελφο δηεπθνιχλνληαο ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκΫα κε κΫηξα πνιενδνκηθάο πνιηηηθάο θαη αθεηΫξνπ
παξεκβαέλνληαο ζηε δηαδηθαζέα εμεχξεζεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο
(φρη κφλν επλντθψλ δαλεέσλ), θαζψο θαη εληζρχνληαο ηξφπνπο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ
ηελ απηνζηΫγαζε.
 Να κειεηάζεη ηξφπνπο θαη λα δξαζηεξηνπνηάζεη - ελεξγνπνηάζεη θνξεέο θαη λνκηθφ
πιαέζην (π.ρ. Οξγαληζκφο Θεζζαινλέθεο, ΓΔΠΟ, πλεηαηξηζκνέ, εηαηξέεο κηθηάο
νηθνλνκέαο θ.ιπ.), ψζηε λα αξρέζεη ζηαδηαθά βειηέσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαηνηθέαο
θαη ησλ ζπλζεθψλ θαηνέθεζεο ησλ πην πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ. Αμέδεη λα
ζεκεησζεέ φηη ππΪξρεη Ϋλα πιαέζην πνπ παξακΫλεη αλελεξγφ θαη ην νπνέν επηηξΫπεη
παξεκβΪζεηο αλΪπιαζεο ζε επέπεδν νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (ελεξγφ νηθνδνκηθφ
ηεηξΪγσλν, ελνπνέεζε αθΪιππησλ, κεηαθνξΪ ζπληειεζηά θ.ιπ.).
 Αζθψληαο ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν ν Γάκνο ζα κπνξνχζε λα παξΫκβεη Ϊκεζα ζηηο
ζρΫζεηο ελνηθέαζεο, ππεξαζπέδνληαο ηνπο ελνηθηαζηΫο απφ θεξδνζθνπηθΫο δηαζΫζεηο
ησλ ηδηνθηεηψλ, δηαζΫηνληαο ππεξεζέα γηα εμεχξεζε ζηΫγεο, λνκηθά θΪιπςε γηα
παξΪλνκεο εμψζεηο θ.ιπ. ηα Ϊκεζα απηΪ κΫηξα πξΫπεη λα εληαρζεέ θαη ε αλΪγθε
Ϊκεζεο δΫζκεπζεο θαη απφδνζεο ζε ρξάζε φζσλ θελψλ δηακεξηζκΪησλ ππΪξρνπλ.
Δέλαη πξνθιεηηθφ θαη νδεγεέ ζε θνηλσληθά ζπαηΪιε ε χπΪξμε αρξεζηκνπνέεησλ
θαηνηθηψλ θαη δηακεξηζκΪησλ, ηε ζηηγκά πνπ εέλαη δηαπηζησκΫλε κεγΪιε Ϋιιεηςε ζ'
απηφ ηνλ ηνκΫα.
Με ην πξφβιεκα ηεο ζηΫγεο θαη γεληθφηεξα κε ηελ θαηΪζηαζε ηνπ θηηζκΫλνπ
πεξηβΪιινληνο ζρεηέδεηαη θαη ην κεγΪιν πξφβιεκα ηεο αλαλΫσζεο ηνπ θηηξηαθνχ
απνζΫκαηνο αθνχ Ϋλα κεγΪιν πνζνζηφ ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ ηνπ Γάκνπ Θεζζαινλέθε
θαηαζθεπΪζηεθε ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθΫο δεθαεηέεο. Με δεδνκΫλεο ηηο δπζθνιέεο
βειηέσζεο θαη ηεο αλαλΫσζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζΫκαηνο κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο
αγνξΪο, πξΫπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ νη αλαγθαέεο πξνυπνζΫζεηο θαη νη
θαηΪιιεινη κεραληζκνέ γηα ηελ αληηκεηψπηζά ηνπ. ηφρνο ζα πξΫπεη λα εέλαη λα
απνηξαπεέ:
 ε ππνβΪζκηζε κεγΪισλ ηκεκΪησλ ηεο πφιεο,
 ε αλεμΫιεγθηε αληηθαηΪζηαζε ηεο θαηνηθέαο θαη ησλ Ϊιισλ ιηγφηεξν πξνζνδνθφξσλ
ρξάζεσλ απφ εκπνξηθΫο θαη γξαθεηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κΫζσ ηεο αγνξΪο
παέξλνπλ ηε ζΫζε ησλ παιηψλ θηηξέσλ, αθξηβψο επεηδά νη ηειεπηαέεο εέλαη ρξάζεηο
απνδνηηθφηεξεο θαη ζα επηθξαηνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπο ζην ρψξν ηεο πφιεο.
ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ, φπσο δηδΪζθεη θαη ε εκπεηξέα Ϊιισλ πφιεσλ, φηη νη δχν
δηαδηθαζέεο-εθζπγρξνληζκφο κε επηθξΪηεζε ησλ ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ζπλεράο
ππνβΪζκηζε θαη εμαζιέσζε ησλ Ϊιισλ πεξηνρψλ - ζπλάζσο πΪλε καδέ, εληεέλνληαο ηηο
θνηλσληθΫο αληηζΫζεηο ζην ρψξν ηεο πφιεο.
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Β.4

ΔΝΔΡΓΔΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΠΖ ΜΑ, ΤΜΒΟΛΖ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΠΛΑΝΖΣΖ!

Σα δεηάκαηα ηεο ελΫξγεηαο Ϋρνπλ δηπιά φςε. Απφ ηε κηα ε νηθνλνκηθά καο
επηβΪξπλζε γηα ελΫξγεηα πνπ κπνξνχκε λα εμνηθνλνκάζνπκε, απφ ηελ Ϊιιε νη
επηπηψζεηο ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπένπ θαη ην θιέκα. Οη αιιαγΫο δελ αθνξνχλ κφλν
δηεζλεέο ζπκθσλέεο θαη εζληθΫο πνιηηηθΫο, αιιΪ θαη ηα φζα γέλνληαη ζην επέπεδν θΪζε
πφιεο θαη δάκνπ. ε δηεζλΫο επέπεδν ππΪξρεη πηα πινχζηα εκπεηξέα ζε επέπεδν πφιεσλ:
εέλαη ψξα λα αθνινπζάζεη θαη ε Θεζζαινλέθε...
ΑξθεηΪ πξΪγκαηα κπνξνχλ λα γέλνπλ Ϊκεζα, ρξεηΪδνληαη φκσο ηελ νπζηαζηηθά
ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ, κε αιιαγΫο ζε αξθεηΫο θαζεκεξηλΫο καο ζπλάζεηεο. Οη αιιαγΫο
απηΫο απαηηνχλ εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα πξαθηηθΪ ζΫκαηα
εμνηθνλφκεζεο, ζε ζπλεξγαζέα κε πεξηβαιινληηθΫο νξγαλψζεηο θαη Ϊιινπο θνξεέο.
Γηα λα πξνρσξάζνπκε φκσο πεξηζζφηεξν, ρξεηΪδεηαη ζρΫδην. Κεληξηθφ ξφιν Ϋρεη
εδψ ε δεκηνπξγέα Γεκνηηθήο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο. Με πξψην βάκα ηελ αλαιπηηθά
θαηαγξαθά ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ησλ εθπνκπψλ αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ
ζηελ πφιε, ε ππεξεζέα απηά ζα εθπνλάζεη Γεκνηηθό/Πεξηθεξεηαθό ρέδην Γξάζεο γηα
ηελ εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο θαη ηε κεέσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ επεξεΪδνπλ ην θιέκα, θαη
ζα ζπληνλέζεη ηηο δξΪζεηο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ. Σν ρΫδην ΓξΪζεο νθεέιεη λα εέλαη
καθξνρξφλην, κε ελδηΪκεζα ζηΪδηα θαη ζηφρνπο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ κεραληζκνχο
ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο.
Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ρεδένπ
ΓξΪζεο, κπνξεέ λα ζπκβαδέζεη κε Ϊκεζα νηθνλνκηθΪ νθΫιε γηα φινπο καο, αιιΪ θαη κε
θαιχηεξε πνηφηεηα δσάο:
 Άκεζε εθθέλεζε – πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ» ζε φζνπο
Γάκνπο ππΫβαιαλ ζρεηηθφ θΪθειν ζην ΤΠΑΝ ην Ϋηνο 2009 κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθά
αλαβΪζκηζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ. ΔπΫθηαζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο απηνχ κε
Γεκνηηθφ πξφγξακκα «ΜΟΝΧΖ» γηα εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο ζε φια ηα δεκνηηθΪ
θηέξηα θαη ελ γΫλεη ηα θηέξηα ησλ νπνέσλ νη Γάκνη Ϋρνπλ ηελ δηνηθεηηθά επζχλε. Με
βΪζε ηελ εκπεηξέα θαη ηελ εμεηδέθεπζε πνπ ζα απνθηάζνπλ Ϋηζη νη ΣερληθΫο
Τπεξεζέεο ησλ Γάκσλ, εμεηδηθεπκΫλα θιηκΪθηα ηνπ Γάκνπ δεκηνπξγνχληαη ζε θΪζε
δεκνηηθφ δηακΫξηζκα, γηα δσξεΪλ θαηαγξαθά ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θΪζε ηδησηηθνχ
ρψξνπ θαη πιάξε κειΫηε ζεξκνκφλσζεο ά παξαγσγάο ζεξκφηεηαο απφ παζεηηθΪ
ειηαθΪ ζπζηάκαηα γηα φζνπο ην επηζπκνχλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ δεκφζην
πξνγξΪκκαηνο επηδνηάζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ παξεκβΪζεσλ ζηα θηέξηα
«ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ ΚΑΣ΄ ΟΗΚΟΝ». Ο Γάκνο αλαδεηεέ επξσπατθνχο πφξνπο θαη
κεζνιαβεέ γηα δσξεΪλ θΪιπςε ά γηα ρακειφηνθε δαλεηνδφηεζε ηνπ ππνινέπνπ ηεο
δαπΪλεο.
 ΔλεξγεηαθΫο παξεκβΪζεηο ζε φια ηα δεκνηηθΪ θηέξηα θαη εγθαηαζηΪζεηο, ψζηε λα
γέλνπλ πξφηππα εμνηθνλφκεζεο θαη νξζνινγηθάο αμηνπνέεζεο ηεο ελΫξγεηαο. Ο Γάκνο
εθαξκφδεη πξψηα ν έδηνο, φια φζα ζΫιεη λα πξνσζάζεη ζηα θηέξηα ηεο πφιεο.
ΟξγΪλσζε ησλ Σ.Τ. ησλ Γάκσλ Ϋηζη ψζηε Ϋσο ηα ηΫιε ηνπ 2014 φια ηα λΫα δεκνηηθΪ
θηέξηα λα εέλαη ελεξγεηαθΪ απηφλνκα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο ηειεπηαέαο ηξνπνπνέεζεο
ηνπ Ν. 3468/2006 γηα ΑΠΔ θαη παξεκβΪζεηο ζηα πθηζηΪκελα δεκνηηθΪ θηέξηα πξνο
ηελ έδηα θαηεχζπλζε. Πιάξεο ελεκΫξσζε ησλ Σ.Τ. ζε ζΫκαηα επηθηλδπλφηεηαο γηα
ηελ δεκφζηα πγεέα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη δεκηνπξγέα θαηαιφγνπ «θαζαξψλ,
θπζηθψλ θαη θηιηθψλ γηα ηελ πγεέα ηνπ αλζξψπνπ πιηθψλ», παξΪιιειε ελεκΫξσζε
ησλ δεκνηψλ ζην ζΫκα απηφ. Γηα φια ηα Ϋξγα ΑΠΔ ζε θηέξηα ζα πξΫπεη λα
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εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζέα ησλ αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ θαη φρη ησλ απ΄ επζεέαο
αλαζΫζεσλ ά ησλ πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ.
ΤπνρξεσηηθΪ ηνπνζΫηεζε Ζιηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ παξαγσγάο δεζηνχ λεξνχ ρξάζεο
ζε φια ηα λΫα δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ θηέξηα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ν. 3661/2008. Κέλεηξα
γηα ηνπνζΫηεζε Ζιηαθψλ Θεξκνζηθψλσλ θαη ζηα ππΪξρνληα θηέξηα θαζψο γηα ηελ
ρξάζε ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκΪησλ (ζπιιεθηψλ ξεπζηνχ) ζηε ζΫξκαλζε ησλ
θηηξέσλ, κε ρξάζε ησλ πφξσλ πνπ ζα πξνΫιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηΪζεηο ΑΠΔ ππΫξ
ΟΣΑ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα ηξνπνπνέεζε (2010) ηνπ Ν. 3468/2006 γηα ΑΠΔ θαη
κε δηεπζΫηεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκΪησλ. ΠαξΪιιειε ελζΪξξπλζε ηεο
ρξάζεο θπζηθνχ αεξένπ αληέ γηα πεηξΫιαην, σο επηφηεξεο πεξηβαιινληηθΪ, κε
ελεξγνπνέεζε ησλ θηλάηξσλ πνπ Ϋρνπλ άδε ζεζπηζηεέ αιιΪ παξακΫλνπλ αλελεξγΪ.
ΑπζηεξΫο ελεξγεηαθΫο πξνδηαγξαθΫο ζηα λΫα θηέξηα ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
3661/2008 θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθΪ λνκνζεηάκαηα ηνπ 2010 (ΚΔΝΑΚ). Πξνψζεζε
ηεο βηνθιηκαηηθάο αξρηηεθηνληθάο, ησλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ινηπψλ
ελαιιαθηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο θσηνβνιηατθΪ ζε ζηΫγεο γηα παξαγσγά ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο θαη άπηα γεσζεξκέα γηα ζΫξκαλζε-ςχμε. ιεο νη επεθηΪζεηο ζρεδένπ
πφιεσλ λα ζρεδηΪδνληαη ρσξνηαμηθΪ θαη δνκηθΪ κε βΪζε ηηο αξρΫο ησλ παζεηηθψλ
ειηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ηνπ θπζηθνχ δξνζηζκνχ.



Πξφγξακκα γηα "πξΪζηλεο ζηΫγεο" ζε θαηνηθέεο θαη δεκνηηθΪ θηέξηα. Γεκνηηθφ γξαθεέν
πιεξνθφξεζεο θαη ηερληθάο ππνζηάξημεο θαζψο θαη Ϋλα παθΫην κε θέλεηξα
(επηδνηάζεηο, ρακειφηνθα δΪλεηα, κεέσζε δεκνηηθψλ ηειψλ) γηα ηνπο δεκφηεο πνπ ζα
ζειάζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο ηαξΪηζεο ηνπο κε πξΪζηλν. ΔπΫθηαζε ηεο θχηεπζεο ζηηο
φςεηο θαη εμψζηεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θηηξέσλ, γηα ηα ηειεπηαέα ηερληθά θαη
επηζηεκνληθά ππνζηάξημε απφ ηηο Σ.Τ. ησλ Γάκσλ.



Αληέζηνηρν πξφγξακκα θαη γηα «ειηαθΫο ζηΫγεο», κε εγθαηΪζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζε
ηαξΪηζεο θηηξέσλ. Παξνρά απφ ην Γάκν πιεξνθφξεζεο, ηερληθάο ππνζηάξημεο θαη
θηλάηξσλ.



Κέλεηξα θαη γηα Ϊιιεο εθαξκνγΫο κε ζεακαηηθά εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο ζηα θηέξηα,
φπσο ιακπηάξεο ρακειάο θαηαλΪισζεο ά αλεκηζηάξεο νξνθάο γηα θαινθαηξηλά
δξνζηΪ.
πλεξγαζέα ηνπ δάκνπ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο γηα ζεκαληηθΫο
ελεξγεηαθΫο παξεκβΪζεηο ζε κεγΪια θηηξηαθΪ ζπγθξνηάκαηα, κε κειΫηεο
ζεξκνκφλσζεο, εγθαηΪζηαζε Φ/Β πεδέσλ ζε δηαζΫζηκεο ζηΫγεο θηηξέσλ πνπ αλάθνπλ
ζηελ δηνηθεηηθά επζχλε ησλ δάκσλ θαη εγθαηαζηΪζεηο ζπκπαξαγσγάο ζεξκφηεηαο
θαη ειεθηξηζκνχ. Πξνο ηνχην απαηηεέηαη επξεέα ελεκΫξσζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
ησλ Γάκσλ ζε ηερληθΪ θαη λνκηθΪ ζΫκαηα ΑΠΔ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξεέο (ΤΠΑΝ, ΚΑΠΔ, ΡΑΔ, ΓΔΜΖΔ, ΣΔΔ θιπ), ψζηε ε Απηνδηνέθεζε λα απνθηάζεη
πιάξε εηθφλα ησλ ηερληθψλ θαη λνκηθψλ δπλαηνηάησλ πνπ παξΫρνπλ νη λΫνη λφκνη (Ν.
3175/2003, Ν. 3661/2008, ΚΔΝΑΚ, Ν. 3468/2006 κε ηηο επηθαηξνπνηάζεηο ηνπ 2010)
θαζψο θαη ηθαλΪ ζηειΫρε (ελεξγεηαθνέ ππεχζπλνη, ηερληθνέ αζθαιεέαο θιπ) πνπ ζα
πξνγξακκαηέδνπλ κε θαζνξηζκφ δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηα
κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δεκνηηθΪ Ϋξγα ζε ζΫκαηα ελεξγεηαθάο
απηνλφκεζεο ηεο Απηνδηνέθεζεο. Πξνψζεζε ηεο ηδΫαο γηα δεκηνπξγέα ελφο ΚΑΠΔ
ζηελ Βφξεηα ΔιιΪδα, γηα απνζπκθφξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ Αζάλα.
ΠαξΪιιεια φκσο ππάξρνπλ θαη άιια πεδία γηα επείγνπζεο παξεκβάζεηο:
πκκεηνρά ηνπ Γάκνπ/Ννκαξρέαο ζε φια ηα ζρεηηθΪ δηεζλά δέθηπα πφιεσλ θαηΪ ηεο
θιηκαηηθάο αιιαγάο, ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε ησλ εμειέμεσλ ζηηο κεγαινππφιεηο
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ησλ Ϊιισλ ρσξψλ θαη κειΫηε ησλ δπλαηνηάησλ γηα αληέζηνηρεο εθαξκνγΫο θαη ζηε
Θεζζαινλέθε.
 πκκεηνρά ηνπ Γάκνπ/Ννκαξρέαο, κνλνκεξψο ά ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο
Γάκνπο/Ννκαξρέεο, ζε εγθαηαζηΪζεηο ειηαθάο θαη αηνιηθάο ελΫξγεηαο. ΦσηνβνιηατθΪ
θαη αλεκνγελλάηξηεο ζε φια ηα δεκνηηθΪ θηέξηα θαη ηα ζρνιεέα ηνπ Γάκνπ/Ννκαξρέαο.
 Γηα ηηο πξνκάζεηεο δεκνηηθψλ/λνκαξρηαθψλ νρεκΪησλ, βαζηθφ θξηηάξην ε ρακειφηεξε
δπλαηά θαηαλΪισζε θαπζέκνπ. Δθπαέδεπζε ησλ νδεγψλ ηνπο γηα ρξάζε κε ρακειά
θαηαλΪισζε. ΠηινηηθΫο εθαξκνγΫο ειεθηξνθέλεζεο (απφ αλαλεψζηκε ελΫξγεηα).
 Βειηηζηνπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο θέλεζεο ησλ δεκνηηθψλ νρεκΪησλ κε θηλεηάξεο
εζσηεξηθάο θαχζεο κε ζηφρν ηελ κεέσζε ησλ δηαδξνκψλ θαη ηεο θαηαλΪισζεο
θαπζέκσλ.
Αλαθχθισζε φισλ ησλ πιηθψλ ζπληάξεζεο κηθξψλ θαη βαξΫσλ
δεκνηηθψλ νρεκΪησλ (ιηπαληηθΪ, ειαζηηθΪ, πιαζηηθΪ, κΫηαιια θιπ).
 Γηα ηα αεξνπνξηθΪ ηαμέδηα δεκνηηθψλ παξαγφλησλ, ζπκκεηνρά ηνπ δάκνπ ζε δηεζλά
πξνγξΪκκαηα πνπ αληηζηαζκέδνπλ ηηο εθπνκπΫο αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ κε Ϋξγα
εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο θαη παξαγσγάο ηεο απφ άπηεο πεγΫο.
 ε ζπλεξγαζέα κε ηελ ΓΔΔ, εμνπιηζκφο ησλ ζεκαηνδνηψλ κε ιπρλέεο LED, πνπ
εμνηθνλνκνχλ ελΫξγεηα κΫρξη 85%. ΔθαξκνγΫο ελεξγεηαθάο εμνηθνλφκεζεο θαη ζην
θσηηζκφ δξφκσλ θαη πιαηεηψλ, κε ρξάζε ζπζηεκΪησλ ξχζκηζεο ηεο Ϋληαζεο /
δηΪξθεηαο θσηηζκνχ θαζψο θαη ρξάζε ιακπηάξσλ πςειάο απφδνζεο – ρακειάο
θαηαλΪισζεο θαη ρακειάο ζπληάξεζεο.
 Άξζε ηεο απαγφξεπζεο εγθαηΪζηαζεο θαπζηάξσλ πΫιιεηο (ζπζζσκαησκΪησλ
μχινπ) γηα ζπζηάκαηα ζΫξκαλζεο ζηε Θεζζαινλέθε θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγέα
δηθηχνπ παξαγσγψλ – θαηαλαισηψλ ζηεξεΪο βηνκΪδαο πνπ ζα ππνζηεξέδεη ηερληθΪ
ηηο κεηαηξνπΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ζα επηδνηεέ κΫξνο ηνπ επηπιΫνλ θφζηνπο
κεηαηξνπάο κΫζα απφ επξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα ά κε βΪζε κειΫηεο βησζηκφηεηαο
κΫζσ ηεο ηηκάο κνλΪδαο ηεο ζηεξεΪο βηνκΪδαο
 Δθζηξαηεέεο ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ησλ δεκνηψλ γηα πξαθηηθΪ ζΫκαηα
εμνηθνλφκεζεο, ζε ζπλεξγαζέα κε πεξηβαιινληηθΫο νξγαλψζεηο θαη Ϊιινπο θνξεέο.
 χλδεζε κε ηηο πνιηηηθΫο ηνπ Γάκνπ/Ννκαξρέαο θαη ζε Ϊιινπο ηνκεέο πνπ επεξεΪδνπλ
ηελ θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο, φπσο ην θπθινθνξηαθφ, ε αλαθχθισζε θαη ην πξΪζηλν.
Οη ΣνπηθΫο ΑξρΫο κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζε κηα ελεξγεηαθή επαλάζηαζε
ελδεηθηηθΪ κΫζα απφ:
 Μεηαηξνπά ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ ζε θηέξηα κεδεληθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγένπ
 Γεκνηηθφ θσηηζκφ ειΪρηζηεο ελεξγεηαθάο θαηαλΪισζεο
 Σερληθά θαη νηθνλνκηθά ππνζηάξημε πξνο ηνπο πνιέηεο γηα ελεξγεηαθά αλαβΪζκηζε
θαηνηθηψλ θαη εγθαηΪζηαζε νηθηαθψλ ζπζηεκΪησλ ΑΠΔ
 ΔλεξγεηαθΪ βΫιηηζηνπο νηθνδνκηθνχο θαλνληζκνχο
 Πνιηηηθά πξΪζηλσλ πξνκεζεηψλ
 ρεδηαζκφ ρξάζεσλ γεο
 Πνιηηηθά κεηαθνξψλ θαη ζηΪζκεπζεο πνπ αθαηξεέ ρψξν απφ ην ΗΥ θαη ηνλ απνδέδεη
ζηε καδηθά (δεκνηηθά ά κεηξνπνιηηηθά) ζπγθνηλσλέα, ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειΪηεο
 ΔγθαηΪζηαζε Ϋξγσλ ΑΠΔ κεζαέαο-κεγΪιεο θιέκαθαο απφ δεκνηηθά επηρεέξεζε
ηελ θαηεχζπλζε απηά εέλαη απαξαέηεηε ε θαηΪζηξσζε ελφο Γεκνηηθνχ/Πεξηθεξεηαθνχ
ρεδένπ ΓξΪζεο
πνπ ζα πεξηιακβΪλεη αλαιπηηθά θαηαγξαθά ηεο πθηζηΪκελεο
θαηΪζηαζεο, θαζνξηζκφ κεζνπξφζεζκσλ θαη ελδηΪκεζσλ ζηφρσλ, ζπγθεθξηκελνπνέεζε
επηκΫξνπο κΫηξσλ θαη πνιηηηθψλ κΫζα απφ δηαβνχιεπζε, πινπνέεζε ησλ κΫηξσλ,
δεκηνπξγέα κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο/επαιάζεπζεο ησλ απνηειεζκΪησλ θαη
ελδερφκελεο αμηνιφγεζεο θαη επαλαθαζνξηζκνχ ησλ κΫηξσλ θαη ησλ ζηφρσλ.
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Β.5

ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ

ΠαξΪ ηηο αλακθηζβάηεηεο βειηηψζεηο πνπ επάιζαλ ζε ζρΫζε κε ηηο δεθαεηέεο ηνπ
‟80 θαη „90, ην πξφβιεκα ηεο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο ζπλερέδεη λα πθέζηαηαη εμ‟ έζνπ
ζνβαξφ θαη απεηιεηηθφ. Σν λΫθνο Ϋρεη κεηαιιαρζεέ. «ΝΫνη» ξχπνη γέλνληαη θπξέαξρνη ιφγσ
ηεο αιιαγάο ηεο ηερλνινγέαο, ηεο ζχζηαζεο ησλ θαπζέκσλ θαη ηνπ ζηφινπ ησλ
απηνθηλάησλ: ηα αλαπλεχζηκα (ά αησξνχκελα) ζσκαηέδηα θαη νη πνιπθπθιηθνέ αξσκαηηθνέ
πδξνγνλΪλζξαθεο (π.ρ. βελδφιην), πνπ εέλαη θαη θαξθηλνγφλνη.
Ζ ππνδνκά γηα ηε ζπζηεκαηηθά ηνπο θαηακΫηξεζε απΫρεη πνιχ απφ ην λα εέλαη ε
ελδεηθλπφκελε ζηε Θεζζαινλέθε, ελψ νη δηαπηζηψζεηο ησλ επηζηεκφλσλ θΪζε Ϊιιν παξΪ
θαζεζπραζηηθΫο εέλαη. Γελ ππΪξρεη αζθαιΫο θαηψηαην φξην γηα ηα εηζπλεφκελα
κηθξνζσκαηέδηα, νχηε βΫβαηα γηα ηηο θαξθηλνγφλεο νπζέεο. Ζ «ινγηθά ησλ νξέσλ», ινγηθά
πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε επξχηαηα απφ ηηο θπβεξλάζεηο σο Ϊιινζη γηα ηελ απνηπρέα ηνπο λα
θαηαζηεέινπλ θαη λα πεξηνξέζνπλ ηελ αηκνζθαηξηθά ξχπαλζε, θαηαξξΫεη πεξέηξαλα.
Ζ αηκφζθαηξα ηεο πφιεο εέλαη ηδηαέηεξα επηβαξεκΫλε κε κηθξνζσκαηέδηα,
θαξθηλνγφλνπο ξχπνπο (π.ρ. βελδφιην), νμεέδηα ηνπ αδψηνπ, αιιΪ θαη ξχπνπο
βηνκεραληθάο θπξέσο πξνΫιεπζεο, φπσο ην δηνμεέδην ηνπ ζεένπ. Οη ηηκΫο πνιιψλ ξχπσλ,
βξέζθνληαη ζε επέπεδα πνπ εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεέα θαη ην
πεξηβΪιινλ. Γηα ηα κηθξνζσκαηέδηα πνπ εέλαη πεηξειατθάο πξνΫιεπζεο, ππεχζπλνη εέλαη ε
θπθινθνξέα (ηδηαέηεξα ηα πεηξειαηνθέλεηα νράκαηα) θαη ε βηνκεραλέα. Ζ θπθινθνξέα
επζχλεηαη επέζεο θαηΪ θχξην ιφγν γηα ηα πςειΪ επέπεδα δηνμεηδένπ ηνπ αδψηνπ θαη
βελδνιένπ, ελψ γηα ηηο απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο δηνμεηδένπ ηνπ ζεένπ ππεχζπλε εέλαη
θπξέσο ε βηνκεραλέα.
Σν λα ππεξβαέλνπλ ηα αησξνχκελα ζσκαηέδηα ηηο επηηξεπφκελεο ηηκΫο πνπ Ϋρεη
ζεζπέζεη ε Δ.Δ. δελ απνηειεέ πιΫνλ εέδεζε γηα ηελ πφιε καο. χκθσλα κε ηνπο
επηζηάκνλεο, απηφ ζπκβαέλεη 317 εκΫξεο ην ρξφλν, θΫξλνληαο ηελ πφιε πξψηε ζηελ
Δπξψπε ζε ξχπαλζε απφ ην ζπγθεθξηκΫλν ξχπν (ΡΜ 10 – Αγγειηνθφξνο, 30-11-05) ελψ
ρηππΪεη πξσηηΪ θαη ζην δηνμεέδην ηνπ αδψηνπ (Αγγειηνθφξνο, 02-10-05)! Οη γηαηξνέ
πξνεηδνπνηνχλ φηη ηα ΡΜ 10 δηεηζδχνπλ κΫρξη ηηο πλεπκνληθΫο θπςΫιεο ηνπ αλζξψπνπ,
ζπλεηζθΫξνληαο ζηελ εκθΪληζε πιεζψξαο λνζεκΪησλ, αθφκε θαη ζαλΪησλ. πσο Ϋρεη
επηζεκαέλεη ε αλαπιεξψηξηα θαζεγάηξηα Υεκεέαο ηνπ ΑΠΘ, Κ. ακαξΪ, ε Θεζζαινλέθε
ππεξβαέλεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα αθφκε θαη ηηο κΫζεο εηάζηεο ηηκΫο ησλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδέσλ πνπ Ϋρνπλ νξηζηεέ απφ ηελ ΔΔ ζηα 40 mg. Oη ηηκΫο πνπ θαηαγξΪθνληαη ζε
ζηαζκνχο ηνπ θΫληξνπ ηεο πφιεο εέλαη ζρεδφλ δηπιΪζηεο θαη θπκαέλνληαη ζηα 70 - 80 mg
ζε εηάζηα βΪζε (βι. θαη απνηειΫζκαηα πνπ παξνπζηΪζηεθαλ ζην 2 ν πλΫδξην ηνπ
πκβνπιένπ ΠεξηβΪιινληνο ΑΠΘ γηα ηα πεξηβαιινληηθΪ πξνβιάκαηα ηεο Θεζζαινλέθεο
θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνράο, ζηηο 1 – 4 Ηνπλένπ 2006).
ΚαηΪ θαηξνχο επηηξνπΫο εηδηθψλ Ϋρνπλ εηζεγεζεέ ηε ιάςε Ϋθηαθησλ κΫηξσλ, ηηο
εκΫξεο θαηΪ ηηο νπνέεο θαηαγξΪθνληαη ηδηαέηεξα πςειΫο ηηκΫο ξχπσλ, πνπ θηΪλνπλ κΫρξη
ηνλ ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκφ κεηαθηλάζεσλ, θιεέζηκν ζρνιεέσλ θ.Ϊ. Πιεζψξα
επηζηεκφλσλ Ϋρεη επηζεκΪλεη ην πξφβιεκα (απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 αθφκε!) θαη Ϋρεη
απεπζχλεη εθθιάζεηο γηα ηε ιχζε ηνπ. Χζηφζν, κΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρεη γέλεη ηέπνηε ελψ νη
ππεχζπλνη ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο ηεξνχλ κηα επαέζρπληε ζησπά γηα Ϋλα ζΫκα πνπ
επηβαξχλεη ηξαγηθΪ ηελ πγεέα καο.
Μφλν ηξαγειαθηθφ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ην γεγνλφο φηη ελψ ππΪξρνπλ αξθεηνέ
ζηαζκνέ κεηξάζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο, απηνέ αλάθνπλ ζε δηΪθνξνπο θνξεέο
(ΤΜΑΘ, Γάκνο Θεζζαινλέθεο, ΠαλεπηζηεκηαθΪ εξγαζηάξηα θιπ.) θη Ϋηζη δελ ππΪξρεη
ζπληνληζκφο ψζηε λα κπνξεέ λα ππΪξρεη εληαέν ζχζηεκα θαηαγξαθάο θαη Ϋθδνζεο
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απνηειεζκΪησλ, δελ ππΪξρεη δπλαηφηεηα κεηξάζεσλ ησλ πην «λΫσλ» ξχπσλ θαη θπξέσο
δελ ππΪξρεη εθεέλνο ν ζεζκηθφο κεραληζκφο πνπ ζα κπνξεέ λα παέξλεη Ϋθηαθηα κΫηξα ζε
πεξηφδνπο απμεκΫλεο ξχπαλζεο.
Πξνηείλνπκε:
 πληνληζκφ ησλ ζηαζκψλ κεηξάζεσο θαη δεκηνπξγέα κεραληζκνχ ιάςεο εθηΪθησλ
κΫηξσλ.
 Δθαξκνγά πξνγξΪκκαηνο κεέσζεο ησλ νρεκαηνρηιηνκΫηξσλ πνπ δηαλχνληαη εληφο
ηεο πφιεσο.
 ΚαηΪξγεζε ηεο πεηξειαηνθέλεζεο ζηα ηαμέ.
 Γεκηνπξγέα ηξακ.
 Βειηέσζε ησλ ππφινηπσλ κΫζσλ καδηθάο κεηαθνξΪο
 Παξνρά θηλάηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε νρεκΪησλ ρακειάο θαηαλΪισζεο.
 Απαγθέζηξσζε απφ ηα νξπθηΪ θαχζηκα θαη ζηξνθά ζηηο αλαλεψζηκεο κνξθΫο
ελΫξγεηαο.
 Δθαξκνγά θαζαξψλ ηερλνινγηψλ θαη κΫηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο ζηε
βηνκεραλέα θαη ηελ θαηνηθέα.
 Οπζηαζηηθά πξνζηαζέα θαη αλΪδεημε ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ.

Β.6

ΣΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ

Σν θπθινθνξηαθφ απνηειεέ Ϋλα απφ ηα νμχηεξα πξνβιάκαηα ηεο πφιεο. ΠΫξαλ
απφ ηε δπζθνιέα ζηε κεηαθέλεζε ησλ εκπνξεπκΪησλ ε κεγαιχηεξε δπζθνιέα αθνξΪ ηε
κεηαθέλεζε θαη ηελ εμππεξΫηεζε ησλ πνιηηψλ. Μπνξεέ θαλεέο λα θπθινθνξάζεη κε ηα
πφδηα, κε πνδάιαην, κε κνηνζηθιΫηα, κε Η.Υ. απηνθέλεην, δειαδά κε αηνκηθφ ηξφπν ά
ζπιινγηθΪ κε ιεσθνξεέν θαη ζην κΫιινλ κε ηξακ, ειαθξχ ά βαξχ κεηξφ, κε θαξαβΪθη.
θνπφο εέλαη λα επηιΫμνπκε ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ
κΫζσλ, ψζηε λα Ϋρνπκε ην θαιχηεξν απνηΫιεζκα, φρη κφλνλ φζνλ αθνξΪ ηελ επθνιέα θαη
ηελ ηαρχηεηα, αιιΪ θαη ην θφζηνο, ηελ αηκνζθαηξηθά ξχπαλζε, ηελ ερνξχπαλζε, ηα
αηπράκαηα, ηε δΫζκεπζε ησλ ηειεπηαέσλ ρψξσλ πξΪζηλνπ, ηελ παξεκπφδηζε ηεο
θπθινθνξέαο πεδψλ θαη αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο (αλΪπεξνη, Ϋγθπεο, ειηθησκΫλνη,
παηδηΪ), ηε λννηξνπέα πνπ απνθηνχκε ζαλ θΪηνηθνη ηεο πφιεο.
άκεξα γηλφκαζηε κΪξηπξεο ελφο γεγνλφηνο: ηη ην Η.Υ. απηνθέλεην απφ ππεξΫηεο
Ϋγηλε δπλΪζηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο πφιεο ηνπιΪρηζην φζνλ αθνξΪ ηε κεηαθέλεζά καο
κΫζα ζηε πφιε
 θαη' αξράλ Ϋρεη απμεζεέ πνιχ ν κΫζνο ρξφλνο κεηαθέλεζεο εμαηηέαο ηνπ
κπνηηιηαξέζκαηνο ηηο ψξεο αηρκάο.
 απνηειεέ ηνλ θχξην ππεχζπλν ηεο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο.
 Ϋρεη κεγΪιν θφζηνο ζπληάξεζεο θαη θέλεζεο (βαζκφο απφδνζεο 15"/ν).
 απαηηεέ κεγΪιν ρψξν γηα ηελ θέλεζε θαη ζηΪζκεπζά ηνπ (δχν θηλνχκελα Η.Υ.
απαηηνχλ ηνλ έδην ρψξν κε Ϋλα ιεσθνξεέν ελψ κεηαθΫξνπλ ηηο ψξεο αηρκάο κφιηο 1,3
επηβΪηε αλΪ φρεκα.
 ε παξΪλνκε ζηΪζκεπζε ζηηο πιεπξΫο ησλ δξφκσλ θαη επΪλσ ζηα
πεδνδξφκηα εκπνδέδεη ζηελ θέλεζε ηα Ϊιια απηνθέλεηα, ηνπο πεδνχο θαη ηα Ϊηνκα κε
εηδηθΫο αλΪγθεο, ελψ ε θαηαζθεπά θη Ϊιισλ ρψξσλ ζηΪζκεπζεο ζηεξεέ ηε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγέαο πΪξθσλ θη ειεχζεξσλ ρψξσλ κΫζα ζηνπο φγθνπο ηζηκΫληνπ πνπ Ϋρνπλ
θαηαθιχζεη ηελ πφιε.
 απνηειεέ ηελ θχξηα αηηέα απηνθηλεηηθψλ αηπρεκΪησλ.
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 αλαπαξΪγεη θνηλσληθΫο αληζφηεηεο
 δεκηνπξγεέ ερνξχπαλζε.
 εκπνδέδεη
ηελ
αλΪπηπμε
ελαιιαθηηθψλ
ηξφπσλ
θπθινθνξέαο
(πεδφδξνκνπο, πνδάιαην- δξφκνπο, ζπιινγηθΪ κΫζα κεηαθνξΪο).
 ζηεξεέ ηελ επαθά ηνπ νδεγνχ κε ην πεξηβΪιινλ, θαιιηεξγεέ Ϊγρνο θαη
αηνκηζκφ.
Σα απηνθέλεηα ζπλερψο απμΪλνληαη θαη γηα ηελ θέλεζά ηνπο απαηηεέηαη λα θνπνχλ
ρηιηΪδεο δΫλδξα γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ πεξηθεξεηαθνέ δξφκνη ελψ παξΪιιεια αλνέγεη ν
δξφκνο γηα ηελ νηθνπεδνπνέεζε ηνπ δΪζνπο. ΥξεηΪδεηαη λα πιαηχλνπλ νη ππΪξρνληεο
δξφκνη, αληέ λα πιαηχλνπλ ηα πεδνδξνκέα, αληέ λα γέλνπλ πνδειαηνδξφκνη θαη ισξέδεο
απνθιεηζηηθάο θέλεζεο ησλ κΫζσλ καδηθάο κεηαθνξΪο, θφβνληαη δΫλδξα πνπ εέλαη ζηηο
Ϊθξεο ησλ πεδνδξνκέσλ, κπαδψλνληαη θαη θαηαζηξΫθνληαη ηα αξραέα κλεκεέα πνπ
Ϋξρνληαη ζην θσο. Σν ηειηθφ θΫξδνο κε ηα ππΫξνγθα θφζηε ρξεκαηηθΪ, πεξηβαιινληηθΪ θαη
θνηλσληθΪ ζα εέλαη πΪληα αξλεηηθφ, γηαηέ ηα απηνθέλεηα φζν ηνπο αλνέγνπκε ηνλ ρψξν
ηφζν πην πνιιΪ γέλνληαη θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ρψξν δεηΪλε.
' απηφ ην αδηΫμνδν θαη ηελ θαηαζηξνθά ηεο πφιεο πνπ καο νδεγεέ ην απηνθέλεην
εκεέο ιΫκε φρη. ΛΫκε φηη εέλαη αλΪγθε γηα ηελ θέλεζε ζηελ πφιε λα απνζαξξπλζεέ ε θέλεζε
ηνπ απηνθηλάηνπ θαη λα αλαπηχμνπκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θπθινθνξέαο αιιΪδνληαο
ζπγρξφλσο θαη ηε λννηξνπέα καο.
Έηζη, πξνηείλνπκε:

Β.6.α Πεδνδξόκηα - Πεδόδξνκνη
Έρεη απνδεηρηεέ φηη ν κΫζνο φξνο ησλ κεηαθηλάζεσλ κΫζα ζηελ πφιε δελ
ππεξβαέλεη ηα νθηψ ρηιηφκεηξα. ΠνιιΫο κεηαθηλάζεηο κπνξνχλ λα γέλνπλ κε ηα πφδηα.
Λφγνη πνπ καο απνζαξξχλνπλ εέλαη ε Ϋιιεηςε ελδηαθΫξνληνο ζηε δηαδξνκά, ε
ερνξχπαλζε θαη ηα θαπζαΫξηα ησλ απηνθηλάησλ. Ζ εθηεηακΫλε δηαπιΪηπλζε ησλ
πεδνδξνκέσλ θαη ε πεδνδξφκεζε θπξέσο δξφκσλ ηνπ θΫληξνπ εέλαη αλαγθαέα. Σα
πεδνδξφκηα πξΫπεη λα δηαπιαηπλζνχλ εηο βΪξνο ησλ δξφκσλ, λα θπηεχνπλ παληνχ
δΫλδξα ζηελ Ϊθξε ηνπο, λα γέλνπλ πεξηζζφηεξεο δηαβΪζεηο, νη πεδνέ λα Ϋρνπλ πΪληα
πξνηεξαηφηεηα, λα εέλαη απζηεξφηεξε ε ηάξεζε ηνπ θψδηθα νδηθάο θπθινθνξέαο, λα
δηαηεξνχληαη θαζαξΪ, λα ειεπζεξσζνχλ απφ ηα παξαλφκσο παξθαξηζκΫλα επΪλσ ηνπο
απηνθέλεηα, λα πξνζηαηεπηνχλ κε κπΪξεο. Να γέλνπλ παληνχ δηαβΪζεηο γηα ηα Ϊηνκα κε
εηδηθΫο αλΪγθεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο αζπλεέδεηνπο νδεγνχο πνπ ηνπο
θιεέλνπλ. Να πεδνδξνκεζνχλ φινη νη αδηΫμνδνη δξφκνη πνπ ζπλάζσο γεκέδνπλ
παξθαξηζκΫλα απηνθέλεηα θη αλΪκεζΪ ηνπο παέδνπλ ηα κηθξΪ παηδηΪ θαη λ' απνδνζνχλ ζ'
απηΪ θαη ζηνπο πεδνχο. 'Έρεη απνδεηρηεέ αθφκε θαη ζηελ ΔιιΪδα φηη νη εκπνξηθνέ δξφκνη
πνπ πεδνδξνκάζεθαλ, αλαβαζκέζηεθαλ θαη κεγΪισζε ε εκπνξηθά θέλεζε ησλ
θαηαζηεκΪησλ.
ηελ Θεζζαινλέθε ζάκεξα ην πεξπΪηεκα εέλαη ππφζεζε γηα γεξΪ λεχξα.
Πεδνδξφκηα θαη πεδφδξνκνη θαηαιακβΪλνληαη απφ νηηδάπνηε κπνξεέ λα ηα θΪλεη
αδηΪβαηα ά θαη επηθέλδπλα: παξΪλνκε ζηΪζκεπζε, βηαζηηθΪ κεραλΪθηα, βηηξέλεο
θαηαζηεκΪησλ, δηαθεκηζηηθΫο πηλαθέδεο, ππαέζξηεο θαθεηΫξηεο. Ζ θαηΪζηαζε απηά
επεθηεέλεηαη ηαρχηαηα θαη ζηηο Ϊιιεο ειιεληθΫο πφιεηο.
Ο παξΪινγνο θφξνο αέκαηνο απφ ηα ηξνραέα παξακΫλεη ζηα χςε, νη πεδνέ
αλαγθΪδνληαη λα πεξπαηνχλ αλΪκεζα ζηα απηνθέλεηα, κεγΪιεο θνηλσληθΫο νκΪδεο ηνπ
πιεζπζκνχ (ΑΜΔΑ, γνλεέο κε θαξνηζΪθηα κηθξψλ παηδηψλ, ειηθησκΫλνη) αδπλαηνχλ λα
βγνπλ απφ ην ζπέηη ηνπο ά θπθινθνξνχλ κε εμαηξεηηθά δπζθνιέα θαη θηλδχλνπο.
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Γηεθδηθνχκε ινηπφλ ηνπο ρψξνπο πνπ αλάθνπλ ζε φινπο καο, σο πεδνέ θαη
πνιέηεο:
 Με δηαπιαηχλζεηο φισλ ησλ πεδνδξνκηψλ ζην ειΪρηζην ειεχζεξν πιΪηνο πνπ
πξνβιΫπεη ν λφκνο, κε ζηαζεξΪ εκπφδηα (αιιΪ φρη θΪγθεια) γηα πξνζηαζέα ηνπο
απφ ηελ θαηΪιεςε απφ ηα ΗΥ.


Με επηπιΫνλ πεδφδξνκνπο γηα δεκηνπξγέα νινθιεξσκΫλσλ δηθηχσλ,
ζπλδπαζκΫλσλ κε “πφινπο Ϋιμεο κεηαθηλάζεσλ” φπσο θπζηθΫο πεξηνρΫο, πΪξθα
θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, αιιΪ θαη ζρνιεέα, πιαηεέεο θαη θνηλσληθΪ –
νηθνλνκηθΪ θΫληξα.



Με δηεχξπλζε ησλ πεδνδξνκέσλ ζηηο δηαζηαπξψζεηο, ζε φιν ην ρψξν φπνπ βΪζεη
ηνπ ΚΟΚ δελ επηηξΫπεηαη ε ζηΪζκεπζε.



Με Ϋληαμε ησλ ζνβαξψλ παξαβηΪζεσλ πεδνδξνκέσλ θαη πεδνδξφκσλ ζην point
system ησλ νδεγψλ, σο πξΪμεσλ επηθέλδπλεο νδάγεζεο.



Με πξνζσξηλΪ εθεδξηθΪ πεδνδξφκηα, παληνχ φπνπ ζνβαξφο ιφγνο επηβΪιιεη ηελ
πξνζσξηλά θαηΪιεςε ηνπ θαλνληθνχ πεδνδξνκένπ.



Με θαηΪιιειεο δηακνξθψζεηο γηα ζπλερά θαη αλεκπφδηζηε θέλεζε ζηα παηδηθΪ
θαξνηζΪθηα θαη ηα Ϊηνκα κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα.



Με αζηηθά επζχλε ηνπ Γάκνπ γηα θΪζε αηχρεκα απφ θαθά θαηΪζηαζε ηνπ
πεδνδξνκένπ ά παξΪλνκε θαηΪιεςά ηνπ.

Β.6.β Πνδειαηόδξνκνη
Σν πνδάιαην δε ξππαέλεη, δελ θαηαλαιψλεη θαχζηκα, δε δεζκεχεη πνιχ ρψξν ( 10
πνδάιαηα ζηαζκεχνπλ ζην ρψξν πνπ ρξεηΪδεηαη Ϋλα Η.Υ.), δελ απαηηεέ ηδηαέηεξε
επηδεμηφηεηα, ελψ εέλαη νηθνλνκηθφ ζηελ αγνξΪ θαη ζπληάξεζά ηνπ, γπκλΪδεη, κπνξεέ λα
κεηαθεξζεέ εχθφια κε Ϊιια κΫζα κεηαθνξΪο (π.ρ. ηξακ), εέλαη ζπκβαηφ κε πεδφδξνκνπο
θαη γηα κΫζεο δηαδξνκΫο κΫζα ζηελ πφιε εέλαη γξεγνξφηεξν θη απφ ην απηνθέλεην. Αθφκε,
ε κνξθνινγέα ηεο πφιεο επηηξΫπεη ηελ πξφζβαζε κε πνδάιαην ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηνρΫο (ζε δχζθφιεο πεξηνρΫο ε πξφζβαζε κπνξεέ λα γέλεη κε πνδάιαην ηαρπηάησλ)
ελψ νη θαηξηθΫο ζπλζάθεο επηηξΫπνπλ ηε ρξάζε ηνπ ηηο πεξηζζφηεξεο εκΫξεο ηνπ Ϋηνπο.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ην πνδάιαην εέλαη έζσο ην ηδαληθφηεξν αηνκηθφ κΫζν γηα
ηελ πφιε θαη ζέγνπξα ην κφλν κΫζν πνπ επηηξΫπεη ηε γεληθεπκΫλε ρξάζε ηνπ κΫρξη ηελ
αλαινγέα Ϋλα πνδάιαην αλΪ θΪηνηθν.
Παξ' φι' απηΪ ην πνδάιαην εέλαη παξαγθσληζκΫλν θαη, ελψ πνιινέ θΪηνηθνη ην
δηαζΫηνπλ, ιέγνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θαζεκεξηλά ηνπο κεηαθέλεζε. Ο βαζηθφο ιφγνο
εέλαη ε Ϋιιεηςε αζθΪιεηαο, ιφγσ ηεο ρξάζεο ησλ έδησλ δξφκσλ κε ην απηνθέλεην. Δέλαη
ινηπφλ αλαγθαέα ε δεκηνπξγέα εθηεηακΫλνπ δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ. θνπφο εέλαη
αξρηθΪ λα δνζεέ ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ην πνδάιαην φζνη άδε ην επηζπκνχλ,
αιιΪ ην απνθεχγνπλ γηα ιφγνπο αζθΪιεηαο θαη ζηε ζπλΫρεηα λα επεθηαζεέ ε ρξάζε ηνπ.
Πξνηεέλεηαη αθφκε ε αγνξΪ απφ ην Γάκν πνδειΪησλ θαη ε δεκηνπξγέα ζηαζκψλ
ελνηθέαζάο ηνπο.
Ζ δηεζλάο εκπεηξέα Ϋρεη απνδεέμεη φηη ε απνξξφθεζε θαη ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ
ησλ κεηαθηλάζεσλ (ηεο ηΪμεο ηνπ 5%) απφ ηελ πνδειαηνθέλεζε Ϋρεη ζεκαληηθΪ
απνηειΫζκαηα ζηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε κεηαθέλεζε ησλ ππφινηπσλ νρεκΪησλ
θαζψο θαη ζηελ ειΪηησζε ηεο αηκνζθαηξηθάο ξχπαλζεο θαη ηεο ελεξγεηαθάο
θαηαλΪισζεο. Αθφκε, ε θαηαζθεπά ησλ πνδειαηνδξφκσλ εέλαη ηδηαέηεξα νηθνλνκηθά (1
km αζηηθνχ απηνθηλεηφδξνκνπ ζηνηρέδεη φζν 170 km πνδειαηνδξφκνπ).
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Μηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ην πνδήιαην, ζα ην θαηαζηάζεη ζηε δσά ησλ
πφιεσλ κΫζν πνπ ζα θαιχπηεη ζεκαληηθφ κΫξνο απφ ην ξφιν πνπ δηαδξακαηέδεη ζάκεξα
ην κεραλνθέλεην δέθπθιν. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά θηλεέηαη:
 Ζ δπλαηφηεηα ζην πνδάιαην λα θηλεέηαη (θαη) αληέζεηα ζηε ξνά ησλ απηνθηλάησλ,
ζε κνλφδξνκνπο κε φξην ηαρχηεηαο ηα 30 ρικ/ψξα, φπσο θαη ε ππφ φξνπο θέλεζά
ηνπ ζε πεδφδξνκνπο πεξηνρψλ πνπ δελ Ϋρεη πξνβιεθζεέ δέθηπν πνδειαηνδξφκσλ.


Ζ κεηαθνξΪ ηνπ πνδειΪηνπ ζηα ζπγθνηλσληαθΪ κΫζα, φπσο άδε γέλεηαη ζε Ϊιιεο
ρψξεο, φπσο θαη ε δεκηνπξγέα νξγαλσκΫλσλ θαη θπιαζζφκελσλ ρψξσλ
ζηΪζκεπζεο πνδειΪησλ ζε θεληξηθΪ ζεκεέα ησλ πφιεσλ.



Γέθηπα δσξεΪλ δηΪζεζεο πνδειΪησλ γηα ρξάζε απφ θαηνέθνπο θαη επηζθΫπηεο,
φπσο ζηελ ΚνπεγρΪγε θαη Ϊιιεο επξσπατθΫο πφιεηο θαη κεδεληθά θνξνινγέα ζηελ
αγνξΪ θαη επηζθεπά ηνπο.

Καηαζθεπά δηθηχσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν κε αζηηθάο πνδειαζέαο, εηδηθΪ ζε πεξηνρΫο
θπζηθνχ θΪιινπο ά πνιηηηζηηθψλ κλεκεέσλ.
Τπνζηεξέδνπκε αηηάκαηα πνδειαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο πφιεο καο, φπσο ηα παξαθΪησ
(απφ http://www.podilates-thess.gr/) :
• Έληαμε ηνπ πνδειάηνπ ζε θάζε ζρεδηαζκό έξγνπ νδνπνηίαο θαη ππνδνκώλ
Ζ πξφβιεςε γηα Ϋληαμε ηνπ πνδειΪηνπ ζε θΪζε Ϋξγν ππνδνκάο, φζνλ αθνξΪ ηελ εχθνιε
θαη αζθαιά κεηαθέλεζε ησλ πνδειαηψλ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο. Ζ παξνρά «πξνλνκέσλ
ζην πνδάιαην» θαη ε αληηκεηψπηζά ηνπ φρη σο ηζφηηκνπ, αιιΪ σο αλψηεξνπ κΫζνπ ζε
ζρΫζε κε ηελ άπηα θαη αιιειΫγγπα κεηαθνξΪ, ζα κεηαδψζνπλ ην κάλπκα πσο ην
πνδάιαην εέλαη φλησο ε βΫιηηζηε αζθαιάο επηινγά γηα κεηαθέλεζε θαη ζα παξαθηλάζνπλ
ηνλ θφζκν λα ην ρξεζηκνπνηάζεη.
• Καηάξηηζε ζρεδίνπ βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο γηα ηε Θεζζαινλίθε
Έλα ηΫηνην ζρΫδην ζα αληηκεηψπηδε ζπλνιηθΪ ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο Θεζζαινλέθεο,
ζπλππνινγέδνληαο ην θΫληξν ηεο πφιεο θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο δάκνπο θαη ζα βαζηδφηαλ
ζε επηθαηξνπνηεκΫλεο θαη φρη απνζπαζκαηηθΫο θαη επθαηξηαθΫο κειΫηεο. Σν ζρΫδην νθεέιεη
λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ απειεπζΫξσζε δεκφζησλ ρψξσλ θαη ηελ Ϊλεηε κεηαθέλεζε
κε ηα πφδηα, ην πνδάιαην θαη ηα ΜΜΜ ζην αζηηθφ πεξηβΪιινλ.
• Ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ΗΥ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπ από ην θέληξν ηεο
πόιεο
Οη κΫρξη ζάκεξα πνιηηηθΫο ζηε ρψξα θαη ζηελ πφιε καο πξνΫβαιαλ ζαθΫζηαζηα ηελ
θπξηαξρέα ηνπ ΗΥ ζηνπο δξφκνπο. Δκεέο δεηνχκε λα πΪςεη ε δηθαηνξέα ηνπ ΗΥ, πνπ
θαηαιακβΪλεη δσηηθφ ρψξν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηΪ καο θαη επηζπκνχκε λα δνζεέ
ζηξαηεγηθά ζΫζε ζηηο ελαιιαθηηθΫο κεηαθηλάζεηο. ΛΫκε φρη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνθέλεζεο,
ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξέαο θαη ζηΪζκεπζεο απνθιεηζηηθΪ ησλ ΗΥ θαη
ππνζηεξέδνπκε ηελ απνκΪθξπλζε ηνπ ΗΥ απφ ην θΫληξν ηεο Θεζζαινλέθεο θαη Ϊιισλ
δάκσλ. ΚΪηη ηΫηνην πξνβΪιιεη πεξηζζφηεξν απαξαέηεην απφ πνηΫ, εηδηθΪ κε ηελ
πξννπηηθά νινθιάξσζεο ησλ Ϋξγσλ ηνπ κεηξφ ζηε Θεζζαινλέθε, ην νπνέν ζα
πξνσζάζεη κεγΪιν ηκάκα ηεο κεηαθέλεζεο ππνγεέσο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεέ λα
απνηειΫζεη αθνξκά γηα λα απειεπζεξψζνπκε επηθαλεηαθφ ρψξν ζην θΫληξν ηεο πφιεο
θαη αιινχ.
• Κηλήζεηο πξνο ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζε ζρέζε κε ην έξγν ησλ πνδειαηνδξόκσλ

28

Θεσξνχκε πσο εέλαη απαξαέηεηε ε Ϊζθεζε πέεζεο απφ ην αξκφδην Τπνπξγεέν πξνο ην
Γάκν Θεζζαινλέθεο, ε εγεζέα ηνπ νπνένπ δξα αλεμΫιεγθηα θαη θαηξνζθνπηθΪ, φζνλ
αθνξΪ ηελ πνιηηηθά ηεο απΫλαληη ζην πνδάιαην, ελψ δεέρλεη λα ζεσξεέ ηελ πνδειαηηθά
ππνδνκά σο θαηαζθεπαζηηθφ ππφιεηκκα, ρσξέο θακέα δηΪζεζε ζπλνιηθάο θαη δηθηπαθάο
ζεψξεζεο. Εεηνχκε Ϊκεζε αλαβΪζκηζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ κεηαθηλάζεψλ καο κε:
o δηαπιάηπλζε πνδειαηνδξόκσλ θαη ιεσθνξεηνισξίδσλ,
o νξγάλσζε πνδειαηνζηαζίσλ ζε φιε ηελ πφιε,
o δεκνηηθΪ πνδάιαηα,
o αζθαιά θαη εκπινπηηζκΫλε ζήκαλζε γηα ην πνδήιαην,
o επηκειεκέλεο δηεπζεηήζεηο ζηηο δηαζηαπξώζεηο,
o δηεπθνιύλζεηο γηα ηε κεηαθέλεζε ησλ πνδειΪησλ (επηκειεκΫλεο ζηξνθΫο, ζηελψζεηο
δξφκσλ, «καμηιαξΪθηα» γηα δηεπζΫηεζε πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ θαη εμαζθΪιηζε ηεο
επηπεδφηεηαο, θεθιηκΫλεο ξΪκπεο γηα κεηαθνξΪ πνδειΪησλ θ.Ϊ)
o επέθηαζε ηνπ έξγνπ ησλ πνδειαηνδξόκσλ ζηνλ έδην ην Γάκν Θεζζαινλέθεο θαη ζε
πεξηθεξεηαθνχο Γάκνπο, θαζψο ηψξα εέλαη αδχλαηε ε κεηαθέλεζε κΫρξη ηνλ
πνδειαηφδξνκν θαη απφ απηφλ γηα πεξηνρΫο εθηφο ηνπ θΫληξνπ ηεο πφιεο θαη ηεο
παξαιέαο
o απνκάθξπλζε ηνπ ΗΥ απφ ην θΫληξν ηεο πφιεο
o εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ελεκΫξσζε θαη πξνψζεζε ηνπ πνδειΪηνπ
o δηαβνύιεπζε κε ηηο πνδειαηηθΫο νκΪδεο γηα θΪζε Ϋξγν ππνδνκάο ζην Γάκν.
• Κηλήζεηο πξνο ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα θηιηθόηεξε αληηκεηώπηζε
ησλ πνδειαηώλ θαη πξνζηαζία από ην θαηλόκελν θινπώλ πνδειάησλ
Με ιχπε δηαπηζηψλνπκε ηηο νινΫλα θαη απμαλφκελεο θινπΫο πνδειΪησλ πνπ ζπκβαέλνπλ
θαζεκεξηλΪ ζηελ πφιε καο θαη παλειιαδηθΪ. Οη αξρΫο -παξφιεο ηηο πηΫζεηο πνπ αζθνχκεδελ δέλνπλ αξθεηά ζεκαζέα ζην θαηλφκελν ησλ θινπψλ θαη δελ δξνπλ θαηαιιάισο.
• Άζθεζε πίεζεο πξνο ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, όζνλ αθνξά ηελ απνδνρή πνδειάησλ
θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα πνδήιαην ζην Μεηξό ηεο Θεζζαινλίθεο
Εεηνχκε απφ ηελ θεληξηθά εμνπζέα ηελ Ϊζθεζε πέεζεο πξνο ηελ εηαηξέα θαηαζθεπάο θαη
αμηνπνέεζεο ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλέθεο, ψζηε λα πηνζεηάζεη θηιηθά πνιηηηθά πξνο ην
πνδάιαην. Δπηζπκέα καο εέλαη λα απνθχγνπκε ηηο δπζΪξεζηεο θαηαζηΪζεηο πνπ Ϋρνπλ
δεκηνπξγεζεέ ζην κεηξφ ηεο Αζάλαο θαη λα «πξνιΪβνπκε» αξλεηηθΪ κΫηξα γηα ην
πνδάιαην. Εεηνχκε εέζνδν ησλ πνδειΪησλ καο ζην ηειεπηαέν βαγφλη θΪζε ζπξκνχ θαη
δεκηνπξγέα πνδειαηνζηαζέσλ επαξθψλ ζΫζεσλ ζε θΪζε ζηαζκφ.
• Αιιαγή πνιηηηθήο γηα κεηαθνξά πνδειάησλ κε ΜΔΣΡΟ, ΟΔ, ΚΣΔΛ, ΟΑΘ
Θεσξνχκε απαξαέηεηε ηελ Ϊζθεζε πέεζεο πξνο ηνπο θνξεέο αζηηθψλ θαη κε
ζπγθνηλσληψλ πνπ αθνινπζνχλ αλαρξνληζηηθά πνιηηηθά, φζνλ αθνξΪ ηε κεηαθνξΪ
πνδειΪησλ κε ηα ΜΜΜ θαη κΪιηζηα αληέζεηα πξνο ηηο ζπζηΪζεηο ηεο ΔΔ. Απαξαέηεηεο
εέλαη θαη νη θηλάζεηο πξνο αιιαγά ησλ λνκνζεηηθψλ πιαηζέσλ θαη θαλνληζκψλ, πνπ κΫρξη
ζάκεξα νη ελ ιφγσ νξγαληζκνέ ρξεζηκνπνηνχλ σο Ϊιινζη γηα ηε κε απνδνρά ηνπ
πνδειΪηνπ ζηα νράκαηΪ ηνπο.
• Δθζπγρξνληζκό ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο
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Δπηζπκνχκε εθζπγρξνληζκφ ηνπ θψδηθα νδηθάο θπθινθνξέαο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
αζθαινχο κεηαθέλεζεο κε πνδάιαην, ηεο απνηξνπάο αηπρεκΪησλ (ηειεπηαέα εέλαη
ηδηαέηεξα ζπρλΪ θαη θαηαιάγνπλ ζε ζαλΪηνπο πνδειαηψλ) θαη ηεο ξεαιηζηηθάο
αληηκεηψπηζάο ηνπ σο κΫζνπ κεηαθέλεζεο θαη φρη σο κΫζνπ κφλν ςπραγσγέαο θαη
Ϊζιεζεο.
• Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηε ρξήζε πνδειάηνπ
ΔηδηθΪ θαηΪ ηε δχζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξέα πνπ αληηκεησπέδνπκε ζεσξνχκε φηη εέλαη
απαξαέηεηε ε παξνρά θηλάηξσλ γηα ηε ρξάζε ηνπ νηθνλνκηθφηεξνπ θαη επηφηεξνπ κΫζνπ
κεηαθέλεζεο. Εεηνχκε: επηδφηεζε γηα ηελ αγνξΪ πνδειΪηνπ, κεέσζε ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ
αγνξΪ πνδειΪηνπ θαη ινηπνχ πνδειαηηθνχ εμνπιηζκνχ, θνξναπαιιαγΫο γηα ρξάζηεο
πνδειΪηνπ.
• Πξνώζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα θαη ην
πνδήιαην
Ζ ειιηπάο παηδεέα ηνπ Έιιελα, ζε ζρΫζε κε ηε κεηαθέλεζε ζην δξφκν εέλαη θαηαθαλάο
θΪζε κΫξα πνπ βγαέλνπκε ζην δξφκν. ΚαλΫλα δεέγκα ζεβαζκνχ πξνο ηνλ πεδφ, ηνλ
πνδειΪηε, ηα ΜΜΜ δελ πθέζηαηαη ζηελ «θφιαζε» ησλ δξφκσλ. Σν πξφβιεκα μεθηλΪ απφ
ηελ Ϋιιεηςε ππνβΪζξνπ, φζνλ αθνξΪ ηελ εθπαέδεπζε απφ παηδηθά ειηθέα γηα ζσζηά
ζπκπεξηθνξΪ ζην δξφκν, αιιεινζεβαζκφ ζηηο κεηαθηλάζεηο, πξνβνιά επηφηεξσλ κΫζσλ
κεηαθνξΪο θηι. Κξέλνπκε, ινηπφλ, απαξαέηεηε ηε δεκηνπξγέα ησλ θαηΪιιεισλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ ζε ζρνιεέα, δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη αιινχ, δηεμαγσγά
ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δεκηνπξγέα δηαδηθηπαθάο πχιεο πιεξνθφξεζεο,
αλΪδεημεο θαη ελεκΫξσζεο γηα ηε ρξάζε ηνπ πνδειΪηνπ σο κΫζνπ κεηαθέλεζεο.

Β.6.γ Τξακ
Σξακ ά κεηξφ; Έρεη γέλεη γεληθΪ απνδεθηά ε αλΪγθε πηνζΫηεζεο ελφο κΫζνπ
ζηαζεξάο ηξνρηΪο ζηε Θεζζαινλέθε, αθνχ εέλαη δεδνκΫλε ε ππεξνρά ηνπ ζηελ
εμππεξΫηεζε πεξηζζφηεξνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη επεηδά εέλαη ηαρχηεξν απφ ηα θνηλΪ
ιεσθνξεέα. Μεηαμχ κεηξφ θαη ηξακ ε απεξρφκελε Γεκνηηθά Αξρά θαη ε θπβΫξλεζε Ϋρεη
επηιΫμεη ηελ θαηαζθεπά ππφγεηαο γξακκάο κΫηξν. Σν κεηξφ ππνινγέδεηαη φηη ζα θνζηέζεη
γηα 9 km ηνπιΪρηζηνλ 100 δηο δξαρκΫο. Σν επηθαλεηαθφ ηξακ εθηφο ηνπ φηη εέλαη Ϋλα
φκνξθν κΫζν, ην θφζηνο θαηαζθεπάο ηνπ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 5 θνξΫο κηθξφηεξν απφ ην
ππφγεην κεηξφ θαη ν ρξφλνο θαηαζθεπάο ηνπ κηθξφηεξνο. Με ηα έδηα ρξάκαηα κπνξνχλ λα
γέλνπλ 30-40 km γξακκψλ ηξακ, ην δέθηπν ηνπ νπνένπ ζα εμππεξεηεέ πνιχ πεξηζζφηεξεο
πεξηνρΫο θαη θζελφηεξα. Αθφκα εέλαη ζπκβαηφ κε πεδφδξνκνπο θαη πνδειαηνδξφκνπο.
Γελ ππνγεηνπνηεέ ηηο κεηαθηλάζεηο ζηεξψληαο ζηνλ επηβΪηε ηελ νπηηθά επαθά κε ην
πεξηβΪιινλ, ιφγν πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθφ, αθνχ ζθνπφο καο εέλαη ε γεληθφηεξε
αλΪπιαζε ηεο πφιεο πνπ ζα εμαζθαιέδεη ζηνλ θΪηνηθν ηεο, φρη απιΪ γξάγνξε
κεηαθέλεζε, αιιΪ θαη επρΪξηζηε. Σν ηξακ δελ ξππαέλεη Ϊκεζα ηελ πφιε γηαηέ θηλεέηαη κε
ειεθηξηζκφ. Σν ππΫξνγθν θφζηνο ηνπ ππφγεηνπ κεηξφ ζα θαλεέ εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη ζηελ
ιεηηνπξγέα ηνπ κε ην ππεξβνιηθφ εηζηηάξην πνπ ζα ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ν επηβΪηεο
φπσο θαη ην θξΪηνο κε ηηο ηεξΪζηηεο επηδνηάζεηο. Αθφκε, ελψ ζα κπνξνχζακε λα εέρακε
ηηο πξψηεο γξακκΫο ηνπ ηξακ άδε Ϋηνηκεο, ην κεηξφ ζα ην Ϋρνπκε κεηΪ ην 2000. Με ην λα
θαηαζθεπΪζνπκε ην ηξακ απνθεχγνπκε ηελ αλΪπηπμε ηνπ εγθιάκαηνο ζηηο ππφγεηεο
ζηνΫο ηνπ κεηξφ. Σν ηξακ Ϋρεη κηθξά θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο θαη εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο
κε ην θξελΪξηζκα. Έρεη ερεηηθά θαη ζεξκηθά κφλσζε, αζθΪιεηα θέλεζεο. ΠξνζθΫξεη
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επθακςέα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην αζηηθφ πεξηβΪιινλ, κεέσζε ησλ εθπνκπψλ
κνλνμεηδένπ ηνπ Ϊλζξαθα θαη ηεο ερνξππΪλζεηο.
Οη ηειεπηαέεο εμειέμεηο ππΫξ ηνπ κεηξφ δέλνπλ ζην ζΫκα ηηο δηαζηΪζεηο ζθαλδΪινπ.
Κη απηφ γηαηέ ε θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα, ε γαιιηθά Bouyges, αθνχ απΫξξηςε ηε
ζπλεξγαζέα πνπ εέρε ππνζρεζεέ κε ειιεληθΫο εηαηξεέεο, πξφηεηλε (θαη ε θπβΫξλεζε ην
απνδΫρηεθε!) λα απαγνξεπηεέ ε ιεηηνπξγέα νπνπδάπνηε Ϊιινπ αληαγσληζηηθνχ κΫζνπ
καδηθάο κεηαθνξΪο ζε απφζηαζε 500 κΫηξσλ εθαηΫξσζελ απφ ηε γξακκά θαηαζθεπάο
ηνπ κεηξφ. Οη απνηθηνθξαηηθνχ ηχπνπ ζχκβαζε πνπ θΫξεηαη λα ππνγξΪθεη απηΫο ηηο κΫξεο
ην ειιεληθφ δεκφζην πξΫπεη λα θαηαγγειζεέ απφ ην ιαφ ηεο πφιεο θαη λα αλαηξαπεέ απφ
ηε δξΪζε ηνπ.

Β.6.δ Λεσθνξεηαθέο γξακκέο
Με δεδνκΫλν φηη ζα επηιεγεέ ε ιχζε ηνπ ηξακ, ηα ιεσθνξεέα ζα κπνξνχζαλ λα
παέμνπλ θαη θχξην θαη επηθνπξηθφ ξφιν εμππεξεηψληαο πεξηθεξεηαθΫο θαη θΪζεηεο
κεηαθηλάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνηθηψλ θαζψο θαη πξνο ηνπο ζηαζκνχο θαη ηηο ζηΪζεηο ηνπ
ηξακ, θαη βΫβαηα ζα πξΫπεη λα θηλνχληαη ζε απνθιεηζηηθΫο ισξέδεο θπθινθνξέαο.

Β.6.ε Παξάθηηα αζηηθή ζπγθνηλσλία
Ζ πιεζπζκηαθά ππθλφηεηα ησλ πεξηνρψλ θαηΪ κάθνο ηεο λΫαο παξαιέαο
δηθαηνινγεέ ηε δεκηνπξγέα κηαο γξακκάο κε επηβαηηθΪ θαξαβΪθηα απφ ην ιηκΪλη κΫρξη ην
Ναπηηθφ κηιν Θεζζαινλέθεο θαη ηελ ΚαιακαξηΪ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνξξνθάζεη Ϋλα
ηκάκα ησλ κεηαθηλάζεσλ απφ ηηο πεξηνρΫο απηΫο πξνο ην θΫληξν.

Β.6.ζη Εγθαηάιεηςε ηεο ππνζαιάζζηαο αξηεξίαο
Ζ πξφηαζε γηα θαηαζθεπά «ππνζαιΪζζηαο αξηεξέαο» ζηελ παιηΪ παξαιέα (κε ηελ
παξΪιιειε θαηαζθεπά 5 ρψξσλ ζηΪζκεπζεο), παξνπζηΪδεη Ϋλα ζχλνιν κεηνλεθηεκΪησλ
πνπ ηελ θαζηζηΪ απνξξηπηΫα θαηΪ ηελ Ϊπνςά καο. πγθεθξηκΫλα αλακΫλεηαη λα
πξνθαιΫζεη:
 δξαζηηθά κεέσζε ηνπ πξΪζηλνπ ηεο παξαιηαθάο δψλεο θαη ηνπ Πεδένπ ηνπ Άξεσο,
 απνθνπά ηνπ ιηκαληνχ θαη ηεο ππΪξρνπζαο ζηδεξνδξνκηθάο ζχλδεζεο,
 αηζζεηηθά ππνβΪζκηζε ιφγσ ησλ πχξγσλ αεξηζκνχ,
 ππνβΪζκηζε ηνπ ζαιΪζζηνπ πεξηβΪιινληνο.
Ζ αξηεξέα, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηΫο ηεο, αλακΫλεηαη λα εμππεξεηεέ 40-50%
ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ πνπ δηΫξρεηαη ζάκεξα απφ ην θΫληξν ηεο πφιεο. Χζηφζν, ε
ζπλεηζθνξΪ ηεο ζηελ ειΪηησζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ εέλαη θΪηη πνπ εκεέο
ακθηζβεηνχκε.
Γπζηπρψο, θαηΪ ηελ επνρά ηεο δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηνπ Γάκνπ ηεο Θεζζαινλέθεο δελ βξΫζεθε θαλεέο πνπ λα επηρεηξεκαηνινγάζεη
ελαληένλ. Μφλν ην επηΫκβξην ηνπ 2004, ζε Ϊξζξν ηνπ ζην Γειηέν ηνπ ΣΔΔ, ν
ζπγθνηλσληνιφγνο θ. Γ. Σφζθαο, ζεκεξηλφο πξφεδξνο ηνπ ΑΘ, εέρε ραξαθηεξέζεη ην
Ϋξγν παλΪθξηβν θαη εληειψο Ϊρξεζην, αλαθΫξνληαο φηη ζα θνζηέζεη 90-100 εθαηνκκχξηα
επξψ αλΪ ρηιηφκεηξν ζε ηηκΫο ηνπ 2003.
Δέκαζηε αληέζεηνη επέζεο, κε κηα ελαιιαθηηθά πξφηαζε πνπ παξνπζηΪζηεθε απφ
ηε δεκνηηθά θέλεζε «Θεζζαινλέθε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο νηθνινγέαο», ε νπνέα πεξηγξΪθεη
κηα ρΪξαμε κεγαιχηεξνπ κάθνπο θαη ππνζαιΪζζηα ζε φιν ην κάθνο ηεο, κε θαηΪιεμε ζηελ
νδφ Γθφλε ζηελ ΚαιακαξηΪ. ην ζαιΪζζην ρψξν ηεο πεξηνράο φπνπ πξνηεέλεηαη λα γέλεη ε
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θαηΪιεμε ππΪξρεη πνιχ γλσζηφο αξραηνινγηθφο ρψξνο (ην απφ βπδαληηλψλ ρξφλσλ
ιηκΪλη «ΚειιΪξηνλ»).
Αληέζεηα, εκεέο πηζηεχνπκε φηη ηα ρξάκαηα πνπ ζθνπεχνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ
ππνζαιΪζζηα αξηεξέα κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θπθινθνξηαθψλ
παξεκβΪζεσλ ζε κηα Ϊιιε θαηεχζπλζε θαη κε κηα Ϊιιε ινγηθά, φπσο απηΫο πνπ
πεξηγξΪθνπκε πην πΪλσ (πιάξεο δέθηπν Σξακ, πνδειαηφδξνκνη, πεδφδξνκνη,
πξναζηηαθφο θαη πεξηαζηηθφο ζηδεξφδξνκνο, ζαιΪζζηα ζπγθνηλσλέα).
Έρνπκε ηελ πεπνέζεζε φηη νη εμειέμεηο κε ην αδηΫμνδν ζην νπνέν νδεγάζεθε ην
ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν καο δηθαέσζαλ.

Β.6.δ Εγθαηάιεηςε ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα εμσηεξηθή πεξηθεξεηαθή
Ζ εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο Ϋρεη ζρεδηαζηεέ λα εθηεέλεηαη απφ
ηνλ θφκβν ηνπ ΣΗΣΑΝ κΫρξη ηνλ θφκβν πνπ ζα δηακνξθσζεέ ζην ρνιΪξη, ζηελ εζληθά νδφ
Θεζζαινλέθεο - ΝΫσλ Μνπδαληψλ1. Πξφθεηηαη γηα απηνθηλεηφδξνκν, κάθνπο 34,5 ρικ., κε
ηξεηο ισξέδεο θπθινθνξέαο ζπλ κηα βνεζεηηθά, αλΪ θαηεχζπλζε. Θα δηαζΫηεη 13
αληζφπεδνπο θφκβνπο (Α/Κ), 20 ζάξαγγεο θαη 13 γΫθπξεο. ΜεηΪ ην ΣΗΣΑΝ, ζα πεξλΪ απφ
ηνπο ιφθνπο πέζσ απφ ην λνζνθνκεέν Παπαγεσξγένπ, ζα «αγγέδεη» ηα λφηηα Ϊθξα ηνπ
Φηιχξνπ, ζα δηαπεξλΪ κΫζσ ππφγεηαο ζάξαγγαο ηα ΒΓ φξηα ησλ Πεχθσλ (Ρεηδέθη), ζα
ζηξέβεη πξηλ ην Αζβεζηνρψξη θαη αθνχ δηαζηαπξσζεέ κΫζσ Α/Κ κε ηελ νδφ ΠαπαληθνιΪνπ
(ά νδφ Θεζζαινλέθεο – Αζβεζηνρσξένπ, ζην 8ν ρικ., ζην χςνο ηεο ΣαβΫξλαο Αλαηνιά)
ζα δηαπεξλΪ κΫζσ ηνχλει ην Ϋτρ-νπ, γηα λα βγεη ζηελ πεξηνρά «Κεπνχπνιε», φπνπ
κΫζσ ηεο θαηαζθεπάο ελφο ηεξΪζηηνπ Α/Κ ζα ζπλδΫεηαη κε ηελ παιηΪ πεξηθεξεηαθά νδφ,
ζην χςνο ηεο πεξηνράο Κσλζηαληηλνππνιέηηθα. Καηφπηλ ζα δηΫξρεηαη κεηαμχ ηνπ νηθηζκνχ
Διαηψλεο θαη ηνπ Ϋτρ-νπ, ζα δηαπεξλΪ κΫζσ ηνχλει θΪησ απφ ηνλ νηθηζκφ Παλφξακα
θαη αθνχ βγεη θαη πΪιη επηθαλεηαθΪ, ζα «αθνπκπΪ» κΫζσ Ϊιινπ Α/Κ ην ΣξηΪδη..
Αθνινχζσο ζα πεξλΪ απφ ηε Ν. Ραηδεζηφ, κΫζσ Ϊιινπ Α/Κ ζα θαηαιάγεη κΫζσ θιΪδνπ
ηνπ ζην αεξνδξφκην "Μαθεδνλέα", ελψ ζπλερέδνληαο πΪλσ απφ ηνπο ΣαγαξΪδεο, ζα
θαηαιάγεη κεηΪ ην ρνιΪξη ζηελ εζληθά νδφ Θεζζαινλέθεο - ΝΫσλ Μνπδαληψλ. ΜεηΪ ηνλ
θφκβν, εθ' φζνλ πξνρσξάζνπλ απαιινηξηψζεηο, νη νπνέεο ζα απαηηάζνπλ ζνβαξΪ
θνλδχιηα, πξνβιΫπεηαη επΫθηαζά ηνπ θαηΪ 16 ρηιηφκεηξα, Ϋσο ην Αγγεινρψξη.
Σν θαινθαέξη ηνπ 2005, ν ππ. ΠΔΥΧΓΔ θ. νπθιηΪο εέρε δεζκεπηεέ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην Θεζζαινλέθεο λα πξνρσξάζεη ηελ αξρηθά ιχζε ηεο εμσηεξηθάο πεξηθεξεηαθάο.
Σελ Ϊλνημε θαη ην θαινθαέξη ηνπ 2006, ε Δγλαηέα Οδφο Α.Δ. πξφηεηλε λΫα ιχζε θαη κεηΪ
ηελ απνδνρά ηεο απφ ηνλ θ. νπθιηΪ, δηαθεξχρζεθαλ ηελ Ϊλνημε ηνπ 2007 νη κειΫηεο γηα
ην Ϋξγν, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30 εθαη. €.
Σν Ϋξγν ππνινγέδεηαη λα θνζηέζεη πεξέ ηα 680 – 700 εθαη. € θαη ην Ϋρεη αλαιΪβεη ε
Δγλαηέα Οδφο Α.Δ. άκεξα Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ νη κειΫηεο θαη αλακΫλνληαη νη
δεκνπξαηάζεηο Ϋξγσλ θαη ε εγθαηΪζηαζε ησλ αλαδφρσλ θαηαζθεπαζηψλ. ηφρνο εέλαη ε
νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ εληφο ηνπ 2012.
Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα ηνπ Ϋξγνπ

Γηα φζνπο δελ Ϋρνπλ ρξφλν θαη δηΪζεζε λα κειεηάζνπλ φιν ηνλ φγθν ησλ κειεηψλ πνπ
ζπλνδεχνπλ ην Ϋξγν, παξαπΫκπνπκε ζην εηδηθφ αθηΫξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ ΣερλνγξΪθεκα (η. 343,
15-12-2007), ην νπνέν πεξηγξΪθεη ζχληνκα (αλ θαη κε κηα πξνθαηεηιεκκΫλε κνλνκΫξεηα) θαη κε
εηδηθνχο ρΪξηεο ην Ϋξγν θαη κπνξεέ λα βξεζεέ θαη ζην δηαδέθηπν:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=724350
1
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Α. Τπνβάζκηζε πνηόηεηαο δσήο θαη θνηλσληθή αλαζηάησζε ζηνπο νηθηζκνύο από ηνπο
νπνίνπο δηέξρεηαη.
Ζ επηιερζεέζα ρΪξαμε δηΫξρεηαη απφ πιεηΪδα πξναζηηαθψλ νηθηζκψλ θαη
ζπλνηθηψλ ηεο Θεζζαινλέθεο, κε δξαζηηθΫο επηπηψζεηο. ε πνιιΪ ζεκεέα, ε απφζηαζε
απφ νηθέεο, λνζνθνκεέα, νέθνπο επγεξέαο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο εέλαη πνιχ κηθξφηεξε
απφ 300κ. Πνιινέ θΪηνηθνη ζα βιΫπνπλ πιΫνλ απφ ηα κπαιθφληα ηνπο Ϋλαλ δξφκν
ηαρεέαο θπθινθνξέαο! Οη ζπλΫπεηεο απφ ηνπο ζνξχβνπο θαη ηε ξχπαλζε ζα εέλαη Ϊκεζεο.
Τπεχζπλνη ηεο εηαηξεέαο δειψλνπλ επζΫσο φηη «θξέζηκν ζεκεέν γηα ηελ πινπνέεζε
ηνπ ζηφρνπ εέλαη ε απφθηεζε ηεο γεο (απαιινηξηψζεηο)». Ήδε γέλνληαη θξνχζεηο ζε
θαηνέθνπο πνπ δηακΫλνπλ ζε ζπέηηα απφ ηα νπνέα ε ρΪξαμε πεξλΪεη πνιχ θνληΪ γηα
απαιινηξηψζεηο. Με ιέγα ιφγηα, πνιινέ Ϊλζξσπνη εμσζνχληαη λα κεηνηθάζνπλ, λα
εγθαηαιεέςνπλ ηα ζπέηηα ηνπο γηαηέ επηιΫρζεθε λα πεξΪζεη ν δξφκνο κΫζα απφ
θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο.
ΑιιΪ θαη ε θπθινθνξηαθά ζπκθφξεζε ζε επηκΫξνπο ζεκεέα ζχλδεζεο κε ηνλ
αζηηθφ ηζηφ, φπσο π.ρ. ζην κνλαδηθφ ζεκεέν πνπ ε εμσηεξηθά πεξηθεξεηαθά ζα ζπλδΫεηαη
κε ηνλ ππΪξρνληα ζηελφ δξφκν ηνπ Αζβεζηνρσξένπ (ρι. 8), αλακΫλεηαη λα εέλαη εθηαιηηθά.
Β. Τπνβάζκηζε ηνπ έηρ νπ, δαζηθώλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ.
Ζ επηιερζεέζα ρΪξαμε, παξΪ ην γεγνλφο φηη «παξαθΪκπηεη» ππνγεέσο ην Ϋηρ
νπ, ζα Ϋρεη ζνβαξΫο ζπλΫπεηεο ζηα ζεκεέα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζεξΪγγσλ (ηδηαέηεξα
ζηελ πεξηνρά Κεπνχπνιεο –Κσλζηαληηλνππνιέηηθσλ), φπσο θαη ζε εθηΪζεηο ηνπ δΪζνπο
πνπ γεηηνλεχνπλ κε ηνλ νηθηζκφ ησλ Διαηψλσλ θαη ηνπ ΠαλνξΪκαηνο. ιε απηά ε πεξηνρά
απφ Κεπνχπνιε κΫρξη θαη Παλφξακα πνπ εέρε ηελ ηχρε κΫρξη ζάκεξα λα απΫρεη αξθεηά
απφζηαζε απφ ηελ παιηΪ πεξηθεξεηαθά, ηψξα ζα ππνζηεέ κηα θξηθηά ππνβΪζκηζε, κε
«αθξσηεξηαζκφ» ζεκαληηθψλ θνκκαηηψλ θαη ζνβαξΫο νριάζεηο ζνξχβσλ θαη θαπζαεξέσλ.
Σν Ϋηρ νπ αλακΫλεηαη λα κεηαηξαπεέ ζηαδηαθΪ απφ πεξηαζηηθφ δΪζνο ζε ελδναζηηθφ
πΪξθν, πεξηθπθισκΫλν απφ ζνβαξΫο νριάζεηο θαη κε εμαηξεηηθΪ πεξηνξηζκΫλεο ηηο
πξνζβΪζεηο ζε πεδνπφξνπο θαη πνδειΪηεο.
νβαξΫο ζπλΫπεηεο ζα ππΪξμνπλ θαη ζε Ϊιιεο δαζηθΫο θαη αλαδαζσηΫεο πεξηνρΫο,
π.ρ. βνξεέσο ηεο ΘΫξκεο θαη ηνπ Σξηαδένπ.
Γ. Γπζκελήο θαη δύζκνξθε αζηηθή αλάπηπμε.
Ζ επηιερζεέζα ρΪξαμε επηβΪιεη Ϋλαλ ηξφπν αζηηθάο αλΪπηπμεο πιΫνλ πνπ
επηβεβαηψλεη ηνπο ρεηξφηεξνπο θφβνπο καο γηα κηα θαξθηλσκαηηθά αζηηθά επΫθηαζε ηεο
Θεζζαινλέθεο ζηνπο γχξσ ιφθνπο θαη δηφγθσζε ησλ ππαξρφλησλ πξναζηηαθψλ
νηθηζκψλ, πνπ ζα δεκηνπξγάζνπλ Ϋλαλ ζπκπαγά αζηηθφ φγθν γχξσ απφ ην Ϋηρ νπ, ζα
ην απνθφςνπλ πιάξσο απφ γεηηνληθΪ νηθνζπζηάκαηα ελψ πεξηνρΫο δαζηθΫο θαη
αλαδαζσηΫεο ζα θηλδπλεχζνπλ Ϊκεζα κε πεξαηηΫξσ νηθνπεδνπνέεζε. Δέκαζηε ξηδηθΪ
αληέζεηνη κε κηα ηΫηνηα πξννπηηθά γηα ηελ πφιε.
Γ. Δπηκνλή ζε έλα ιαλζαζκέλν κνληέιν αληηκεηώπηζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο.
Απφ ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1980, εέρακε αληηηαρζεέ ζηελ ππφ θαηαζθεπά ηφηε
πεξηθεξεηαθά νδφ. Καη ηφηε ην Ϋξγν πξνηεηλφηαλ σο ε «καγηθά» ιχζε πνπ ζα Ϋζσδε ηελ
πφιε απφ ην θπθινθνξηαθφ ηεο πξφβιεκα. Απφ ηφηε επηρεηξεκαηνινγνχζακε κε πνιχ
ζνβαξΪ επηρεηξάκαηα φηη φζνο ρψξνο θαη λα δνζεέ ζην Η.Υ. απηφο ζηαδηαθΪ ζα θαηαιεθζεέ
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θαη φηη άηαλ καζεκαηηθΪ βΫβαην φηη κηα θηινζνθέα «ελζΪξξπλζεο» ηεο ρξάζεο ηνπ Η.Υ. γηα
ηηο κεηαθηλάζεηο ζηε Θεζζαινλέθε ζα θαζηζηνχζε ζχληνκα αλαγθαέα κηα δεχηεξε
πεξηθεξεηαθά, κεηΪ κηα ηξέηε, κηα ηΫηαξηε, θ.ν.θ. Αθξηβψο φπσο ε «ελζΪξξπλζε» ηεο
πνηηζηηθάο θαη εληαηηθάο γεσξγέαο απαηηεέ Ϋξγα εθηξνπάο πνηακψλ φιν θαη πην
απνκαθξπζκΫλσλ, φιν θαη πην δαπαλεξψλ. Απηφ φκσο δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ζε θακέα
πεξέπησζε σο «βηψζηκε» ά «αεηθνξηθά» ά «νηθνινγηθά» πνιηηηθά, πνιχ πεξηζζφηεξν
θαζψο επηηεέλεη ηηο εθπνκπΫο βιαβεξψλ θαπζαεξέσλ θαη αεξέσλ ηνπ ζεξκνθεπένπ, ηηο
νπνέεο άδε ε ρψξεο καο ζα Ϋπξεπε λα πξνζπαζεέ λα ηηο κεηψζεη.
Πνιινέ καο θαηεγνξνχζαλ ηφηε σο ερζξνχο ηεο «αλΪπηπμεο» ηεο πφιεο θαη έζσο
βξεζνχλ θΪπνηνη πνπ ζα επαλαιΪβνπλ απηΫο ηηο θαηεγνξέεο θαη ηψξα. Δκεέο ζπλερέδνπκε
λα ζεσξνχκε φηη ερζξνέ ηεο πφιεο θαη ππεχζπλνη γηα ην καξαζκφ ηεο, ην θπθινθνξηαθφ
ηεο αδηΫμνδν θαη ηα εγθιεκαηηθΪ επέπεδα ξχπαλζεο θαη κηθξνζσκαηηδέσλ εέλαη φζνη
απνθΪζηδαλ γηα ηηο ηχρεο ηεο ηα ηειεπηαέα 30 ρξφληα. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηα Π.Δ.Π.
Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο ηα πνζΪ πνπ αθνξνχλ πνδειαηφδξνκνπο θαη αζηηθΫο κεηαθνξΫο
εέλαη κεδεληθΪ, ζε κηα πφιε φπνπ ην πνζνζηφ κεηαθηλάζεσλ κε ΜΫζα Μαδηθάο
ΜεηαθνξΪο εέλαη απφ ηα πην κηθξΪ ζηελ Δπξψπε.





ΜεηΪ απφ φια απηΪ εέλαη θαζαξφ φηη δελ πξφθεηηαη λα θΪλνπκε πέζσ απφ ηηο ζΫζεηο
πνπ ππνζηεξέδνπκε κε ζπλΫπεηα ηα ηειεπηαέα 30 ρξφληα.
Θα αληηηαρζνχκε ζην Ϋξγν απηφ, κΫρξη λα αιιΪμεη ε ζπλνιηθά θηινζνθέα
αληηκεηψπηζεο ηνπ αζηηθνχ θαη θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Θεζζαινλέθεο.
Θα ππνζηεξέμνπκε θΪζε δέθαην αέηεκα ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαηνέθσλ πνπ
ππνζηεξέδνπλ ηελ πνηφηεηα δσάο ηε δηθά ηνπο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο.
Γελ ζα αλερζνχκε Ϊιιε ππνβΪζκηζε ηεο δσάο θαη ηεο λνεκνζχλεο καο.

Β.6.ε Μέηξα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο
Γηα λα γέλεη ε πφιε πξνζπειΪζηκε ζηα Ϊηνκα κε θηλεηηθΫο αλαπεξέεο ά δπζθνιέεο
ζα πξΫπεη Ϊκεζα λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ νη δξφκνη, ηα πεδνδξφκηα, νη δεκφζηνη θαη
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ηα θαηαζηάκαηα θ.ιπ. ΠξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ ε πξνζηαζέα ηνπο ζε
δεκφζηνπο ρψξνπο (π.ρ. πεξέπησζε παληθνχ) θαη λα δεκηνπξγεζεέ δεκνηηθά ππεξεζέα γηα
ηελ ππνζηάξημε θαη ηε κεηαθέλεζε ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξέεο. ΠξΫπεη λα
δεκηνπξγεζνχλ λΫεο ππεξεζέεο κεηαθνξψλ, κέλη-ιεσθνξεέσλ θαη επξχρσξσλ ηαμέ κε
πξσηνβνπιέα θαη επνπηεέα ηνπ Γάκνπ.

Β.6.ζ Κίλεζε Ι.Χ.
Δπεηδά δελ κπνξεέ λα απνθιεηζηεέ ε θπθινθνξέα Η.Υ. απηνθηλάησλ ζην ζχλφιν ηνπ
θΫληξνπ, ζηαδηαθΪ κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ ην κΫηξν ηεο εηζφδνπ ζην θΫληξν ζε ψξεο
αηρκάο κφλνλ εθεέλσλ ησλ Η.Υ. ηα νπνέα κεηαθΫξνπλ δχν ά πεξηζζφηεξα Ϊηνκα. Οη ρψξνη
ζηΪζκεπζεο πξΫπεη λα γέλνπλ ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ θΫληξνπ θαη ζηηο ζπλνηθέεο, ελψ θΪζε
λΫα πνιπθαηνηθέα λα δηαζΫηεη ρψξν ζηΪζκεπζεο γηα φινπο ηνπο ελνέθνπο ηεο.

Β.6.η Αλαδηάξζξσζε ιεηηνπξγηώλ ηεο πόιεο
Καηαλννχκε, φηη θνκβηθά ζεκαζέα γηα ην θπθινθνξηαθφ Ϋρεη ε απνθΫληξσζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο. Έλα νπζηαζηηθφ πξφγξακκα απνθΫληξσζεο ζα πξΫπεη λα
ιεηηνπξγεέ ηαπηφρξνλα ζε πνιιΪ επέπεδα, κε θχξηεο επηινγΫο ηνπ ηελ θνηλσληθά,
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νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά αλαβΪζκηζε ησλ δηακεξηζκΪησλ, ησλ ζπλνηθηψλ, ησλ
πεξηθεξεηαθψλ δάκσλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδένπ ηνπο ζηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο
επελδχζεηο, ηελ απνκΪθξπλζε απφ ην θΫληξν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηελ ελέζρπζε
ηεο δεπηεξνβΪζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο.

Β.6.ηα Ρεαιηζκόο θαη νπηνπία
Σν φξακα κηαο γεληθεπκΫλεο απηνθέλεζεο εέλαη ηερλνθξαηηθφ θαη αλΫθηθηννπηνπηθφ. Σν φξακΪ καο ηεο αλΪπηπμεο ελφο ζπλδπαζκνχ ελαιιαθηηθψλ κΫζσλ
κεηαθνξΪο αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ εέλαη αλζξψπηλν, θηιηθφ ζην πεξηβΪιινλ θαη Ϊκεζα
εθηθηφ-πξαγκαηνπνηάζηκν. Δέλαη νηθνλνκηθφ ζηελ θαηαζθεπά θαη ηε ιεηηνπξγέα. Ζ
παξαπΫξα αχμεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Η.Υ. ζα νδεγάζεη ζε εθξεθηηθΫο θαηαζηΪζεηο. Δέλαη
αλαγθαέν πηα λα αιιΪμνπκε νξηζηηθΪ ηφζν ηηο πξνζσπηθΫο καο επηινγΫο γηα ηε κεηαθέλεζά
καο, φζν θαη ηηο επηινγΫο ησλ απφςεσλ πνπ ζα ππνζηεξέμνπκε γηα ηελ επηβέσζε αιιΪ θαη
ηελ αλαβΪζκηζε ηεο πφιεο. Οη απηνδηνηθεηηθΫο εθινγΫο εέλαη κηα επθαηξέα.

Β.7

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

Ζ βηνκεραλέα ζηε Θεζζαινλέθε αλαπηχρζεθε θπξέσο ζην δπηηθφ ηεο κΫξνο, κε
ιέγεο εγθαηαζηΪζεηο θαη ζηα αλαηνιηθΪ (πεξηνρά Γεσξγηθάο ρνιάο, ΘΫξκε). Οη βφξεηνη
Ϊλεκνη βνεζνχλ ζηε κεηαθνξΪ ησλ ξχπσλ απφ ηα δπηηθΪ ζηελ πφιε ελψ πνιχ ζπρλΫο
εέλαη θαη νη ζεξκνθξαζηαθΫο αλαζηξνθΫο πνπ εγθισβέδνπλ ηνπο ξχπνπο, κε απνηΫιεζκα
ηε ζπζζψξεπζά ηνπο θαη ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο ηεο πφιεο ζε επηθέλδπλεο γηα ηελ
πγεέα ζπγθεληξψζεηο.
Ζ ππξθαγηΪ ζηηο δεμακελΫο πεηξειαένπ ηεο Σδεη ηι ην 1986, αιιΪ θαη κηα ζεηξΪ
απφ κηθξφηεξα αηπράκαηα, Ϋρνπλ απνδεέμεη φηη ε πφιε βξέζθεηαη ζην Ϋιενο κηαο ζεηξΪο
ηπραέσλ παξαγφλησλ, αθνχ θαλΫλαο κεραληζκφο δελ εγγπΪηαη ηελ αζθΪιεηα ησλ
θαηνέθσλ ηεο.
Σν πξφβιεκα ηεο βηνκεραλέαο δελ εμαληιεέηαη ζέγνπξα ζηελ ξχπαλζε πνπ
πξνθαιεέ. Σελ νηθνινγηθά πξνβιεκαηηθά ελδηαθΫξνπλ επέζεο ε θνηλσληθά ρξεζηκφηεηααλαγθαηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξΪγνληαη, νη παξαγσγηθΫο θαη θνηλσληθΫο ζρΫζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ. Μαο ελδηαθΫξεη ινηπφλ, αλεμΪξηεηα απφ ην αλ κηα βηνκεραλέα ξππαέλεη
ά φρη θαη αλεμΪξηεηα απφ ην Ϊλ εέλαη θεξδνθφξα ά φρη, ην:
 Πφζν ελεξγνβφξα θαη πδξνβφξα εέλαη,
 Πφζν ζπαηαιΪ κε αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο,
 Αλ ηα πξντφληα ηεο εέλαη επηθέλδπλα γηα ηνλ Ϊλζξσπν θαη ην πεξηβΪιινλ,
 Αλ ηα πξντφληα ηεο αλαθπθιψλνληαη θαη Ϋρνπλ κεγΪιε δηΪξθεηα δσάο.
Μαο ελδηαθΫξεη παξΪιιεια:
 Να κελ πξνσζεέηαη ν γηγαληηζκφο ησλ κνλΪδσλ,
 Να ρξεζηκνπνηνχληαη άπηεο ηερλνινγέεο,
 Να κελ αθνινπζνχληαη εμαληιεηηθνέ ξπζκνέ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
Οη επηθέλδπλεο, ξππνγφλεο ά θνηλσληθΪ επηδάκηεο θαη Ϊρξεζηεο βηνκεραλέεο πξΫπεη
λα δψζνπλ ηε ζΫζε ηνπο ζε Ϊιιεο ιηγφηεξν ξππαέλνπζεο, ιηγφηεξν ελεξγνβφξεο,
θνηλσληθΪ ρξάζηκεο, πνπ λα ιεηηνπξγνχλ κε Ϋιεγρν ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο
πΪλσ ζην πψο, ηέ θαη γηαηέ παξΪγεηαη. Έλα ζρΫδην αλακφξθσζεο ηεο βηνκεραληθάο
πνιηηηθάο ζηε Θεζζαινλέθε ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη:
 ΑπνκΪθξπλζε ησλ πην επηθέλδπλσλ θαη ξππνγφλσλ βηνκεραληψλ,
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ΜεηεγθαηΪζηαζε ησλ δεθΪδσλ δηΪζπαξησλ κηθξν-βηνκεραληψλ ζε ειεγρφκελεο
πεξηνρΫο, κεηΪ απφ κειΫηε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ γεηηνληθψλ Γάκσλ,
 αθά απαγφξεπζε εγθαηΪζηαζεο ζε δΪζε, πγξφηνπνπο, θαιιηΫξγεηεο θαη δψλεο
ηνπξηζκνχ-αλαςπράο,
 Απαγφξεπζε εγθαηΪζηαζεο λΫσλ βηνκεραληψλ πςειάο φριεζεο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρά Θεζζαινλέθεο πνπ ζα πξΫπεη λα ζεσξεέηαη θνξεζκΫλε απφ ηΫηνηνπ εέδνπο
εγθαηαζηΪζεηο,
 Τπνρξεσηηθά εγθαηΪζηαζε λΫσλ κνλΪδσλ ζε ειεγρφκελεο πεξηνρΫο,
 Αιιαγά ηερλνινγέαο παξαγσγάο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεέ ε ξχπαλζε,
 Δθαξκνγά ηερλνινγέαο αληηξχπαλζεο,
 Βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζέκσλ ά θαη αιιαγά ηνπο (π.ρ. κε θπζηθφ αΫξην),
 Βειηέσζε ηεο πγηεηλάο θαη ηεο αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ,
 ηακΪηεκα ηεο παξαγσγάο επηθέλδπλσλ πξντφλησλ (π.ρ. θζνξνρισξΪλζξαθεο),
 Γηαρεέξηζε ησλ ηνμηθψλ απνβιάησλ,
 Δθαξκνγά ηεο αξράο «ν ξππαέλσλ πιεξψλεη»,
 ηξνθά ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο πξνο νηθνινγηθΪ πξντφληα (π.ρ. νξγαληθΪ θαη
φρη ρεκηθΪ ιηπΪζκαηα) θαη λΫεο θαηεπζχλζεηο (αλαθχθισζε, ηερλνινγέεο
αληηξχπαλζεο, θαζαξηζκφ ιπκΪησλ, άπηεο κνξθΫο ελΫξγεηαο, ηερλνινγέεο
πιεξνθνξηθάο, θαηαζθεπά αλεκνγελλεηξηψλ, πνδειΪησλ θιπ.).
 Γεκνθξαηέα ζην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ. Οη πνιέηεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ δηθαέσκα λα
γλσξέδνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ θΪζε βηνκεραλέα, ην δηθαέσκα ειΫγρνπ ησλ
βηνκεραληψλ, ην δηθαέσκα λα απνθαζέδνπλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ά απνκΪθξπλζε κηαο
βηνκεραλέαο ζηελ /απφ ηελ πεξηνρά ηνπο, ην δηθαέσκα ηΫινο λα εέλαη πνιηηηθνέ
ελΪγνληεο ζε κηα δέθε ελαληένλ βηνκεραλέαο πνπ ξππαέλεη.
πλνπηηθΪ ινηπφλ, ζηφρνο καο γηα κηα βηνκεραλέα εέλαη ε ελαιιαθηηθά παξαγσγά,
ε δπλαηφηεηα γηα απηνδηαρεέξηζε θαη ν θνηλσληθφο Ϋιεγρνο. ηνλ αγψλα απηφ Ϋρνπκε λα
αληηκεησπέζνπκε ην κχζν ηεο «αλΪπηπμεο», ηελ θαπηηαιηζηηθά ινγηθά θαη ηε
γξαθεηνθξαηέα πνπ εγγπΪηαη ηε ζπλΫρεηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θαη ηξΫθεηαη απ‟ απηΫο.
ην ηξέπηπρν απηφ ζα πξΫπεη θαλεέο λα πξνζζΫζεη θαη ηε ξχπαλζε, ηελ ππνβΪζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσάο, ηνλ θέλδπλν ελφο πηζαλνχ κεγΪινπ αηπράκαηνο. Δπηπρψο φκσο, νη κχζνη
απηνέ Ϊξρηζαλ λα θαηαξξΫνπλ.

Β.8

ΚΟΤΠΗΓΗΑ: ΔΛΑΣΣΩΖ, ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ

Σα ζθνππέδηα απνηεινχλ αλακθηζβάηεηα Ϋλα απφ ηα νμχηεξα θαη δπζθνιφηεξα
πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη κεγΪιεο πφιεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ εέλαη
ηέπνηε Ϊιιν παξΪ ε πέζσ φςε ηεο θαηαλαισηηθάο καλέαο ησλ θαηνέθσλ ηνπο, εηθφλα ηνπ
βηνηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ καο επηπΫδνπ, ζχκπησκα ηεο απνξχζκηζεο ησλ θπζηθψλ
θχθισλ πνπ δηΫπνπλ ηε δσά καο.
Καηαλαιψλνπκε θαη πεηΪκε. Ζ ζρΫζε κε ην πεξηβΪιινλ καο πξνβιεκαηέδεη ζην
βαζκφ πνπ ε ξχπαλζε εέλαη πιΪη καο, ζηελ πφξηα καο. Ζ κεηαθνξΪ ηνπο ζε θΪπνηα
ρσκαηεξά απνηειεέ ηελ επέζεκε παξαδεθηά ιχζε, ζπκβαηά κε Ϋλαλ παξΪινγν θνηλσληθφ
επδαηκνληζκφ πνπ επηηΪζζεη λα θαιχπηνπκε ηα πξνβιάκαηα θαη λα ηα μερλΪκε κΫρξη λα
μαλαρηππάζνπλ ηελ πφξηα καο.
Σν πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ - θαη πξΫπεη ην γξεγνξφηεξν φζνη αζρνινχληαη κε
ηα θνηλΪ λα ζπλεζέζνπλ ηελ ηδΫα - δελ ιχλεηαη νξηζηηθΪ κε εξγνιΪβνπο θαη κεγΪια Ϋξγα...
Γελ ιχλεηαη κε ρσκαηεξΫο θαη εξγνζηΪζηα θαχζεο. Καη νη δχν κΫζνδνη παξνπζηΪδνπλ
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ζεκαληηθΫο επηπινθΫο ζην πεξηβΪιινλ. Δθεέλν πνπ ρξεηΪδεηαη εέλαη ε ελεξγνπνέεζε ηνπ
θΪζε θΪηνηθνπ απηάο ηεο πφιεο. Γηαηέ ηα ζθνππέδηα παξΪγνληαη απφ ηνλ θαζΫλα καο. Δέλαη
ππνπξντφλ ηεο δηθάο καο “νηθηαθάο δξαζηεξηφηεηαο” θαη ε επζχλε ηνπ θΪζε πνιέηε δελ
εμαληιεέηαη κφλν ζην λα θαηεβΪδεη θΪζε βξΪδπ ηηο πιαζηηθΫο ζαθνχιεο ζην πεδνδξφκην.
Απαηηεέηαη ε ζπκκεηνρά ηνπ κε ηελ αλαθχθισζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζε ησλ
πιηθψλ θαη ηε κεέσζε ηεο θαηαλΪισζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ειΪηησζεο ηεο παξαγσγάο
ησλ ζθνππηδηψλ. Μφλν κε απηά ηελ πξνυπφζεζε κπνξνχκε λα απνδερηνχκε κέα
ρσκαηεξά σο αλαγθαέν θαθφ. Γηαηέ ζηελ πεξέπησζε απηά ην “θαθφ” (ε χπαξμε δειαδά ηεο
ρσκαηεξάο θαη φια φζα απηά ζπλεπΪγεηαη) ζα κπνξΫζνπκε λα ην πεξηνξέζνπκε, θαζψο ν
θαζΫλαο ζηαδηαθΪ γέλεηαη φιν θαη πην ζπλεηδεηφο ρξάζηεο ησλ αγαζψλ θαη ζπλεθδνρηθΪ
απαηηεέ θαη ππνζηεξέδεη ζηΪζεηο πνπ επλννχλ κέα δηαθνξεηηθά αληέιεςε γηα ην
πεξηβΪιινλ.
ην ΥΤΣΑ ΜαπξνξΪρεο θαηαιάγνπλ 1500 ηφλνη ζθνππέδηα θαζεκεξηλΪ κεηαμχ ησλ
νπνέσλ θαη ηα απνξξέκκαηα ησλ λνζνθνκεέσλ ηεο πεξηνράο Θεζζαινλέθεο. Ζ πνηφηεηΪ
ηνπο πνηθέιεη απφ ηελ επνρά ηνπ ρξφλνπ. Σν κηζφ θαη πιΫνλ ηεο πνζφηεηαο απηάο εέλαη
νξγαληθΪ ζθνππέδηα, ην 4% γπαιέ, ην 6% κΫηαιια.
Ζ πξνζπΪζεηεο αλαθχθισζεο πνπ γέλνληαη πνιιΫο θνξΫο ζηεξνχληαη
ζνβαξφηεηαο ελψ ηα ζρΫδηα γηα δεκηνπξγέα εξγνζηαζένπ θαχζεο ζηε ΜαπξνξΪρε
δεκηνπξγνχλ βΪζηκεο ππφλνηεο φηη αλαθπθιψζηκεο πνζφηεηεο ραξηηνχ ζα θαηεπζχλνληαη
εθεέ γηα θαχζε. Ζ αλΪπηπμε ελφο θαιΪ νξγαλσκΫλνπ δηθηχνπ ζπιινγάο θαη αλαθχθισζεο
ρξάζηκσλ πιηθψλ απφ ηα απνξξέκκαηα, αιιΪ θαη ιηπαζκαηνπνέεζεο ησλ νξγαληθψλ
ππνιεηκκΪησλ ζα ζπκβΪιιεη εθηφο ησλ Ϊιισλ ζηε κεέσζε ηνπ φγθνπ ησλ ζθνππηδηψλ.
ΚΪηη ηΫηνην απαηηεέ ζπλεηδεηνχο πνιέηεο, ζπλερά ελεκΫξσζε θαη εθπαέδεπζε,
ζηελ νπζέα φκσο απαηηεέ αξρΫο κε επαηζζεζέα γηα ην πεξηβΪιινλ θαη καθξφρξνλα
νξΪκαηα, θΪηη ην νπνέν ιεέπεη Ϋληνλα απφ ηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα. Οη ζηφρνη εέλαη
εθηθηνέ, δπζηπρψο νη Ϊλζξσπνη πνπ ζα ηνπο πινπνηάζνπλ ιεέπνπλ.
Γηα ηηο αλαιπηηθΫο καο πξνηΪζεηο παξαπΫκπνπκε ζην αληέζηνηρν θεθΪιαην, ζην Β‟
ΜΫξνο.

Β.9

ΝΔΡΟ: ΑΓΑΘΟ Δ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ

Σν πξφβιεκα ηεο Ϋιιεηςεο λεξνχ ζηελ πεξηνρά Θεζζαινλέθεο εκθαλέζηεθε ζηα
κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ „80 κε θνξχθσζε ην ζεξκφ θαινθαέξη ηνπ 1987 θαη ηελ ηδηαέηεξα
μεξά ρξνληΪ ηνπ 1990. Ζ Ϋιιεηςε λεξνχ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλέθεο απνδφζεθε ζηελ
μεξαζέα θαη ηειηθΪ νη αηηέεο αλαδεηάζεθαλ ζηελ Ϋιιεηςε κεγΪισλ Ϋξγσλ, ην θΪξκαθν ζηελ
αγαλΪθηεζε ησλ πνιηηψλ, απφ φιεο ηηο θπβεξλάζεηο θαη ηηο ΓεκνηηθΫο αξρΫο.
ΥξεηΪδεηαη λα Ϋξζεη λεξφ απφ θΪπνπ αιινχ, πην καθξηΪ θαη ζπλερψο απηά ε
απφζηαζε καθξαέλεη. Σν παλ εέλαη λα θαλεέ φηη εμππεξεηεέηαη ε πφιε, αλεμΪξηεηα απφ ηα
πξνβιάκαηα πνπ κπνξεέ λα παξνπζηΪδνληαη ζηηο πεξηνρΫο φπνπ γέλεηαη ε ππεξΪληιεζε.
Γηα ηε Θεζζαινλέθε ε ιχζε βξΫζεθε κε ηε κεηαθνξΪ λεξνχ απφ ηνλ ΑιηΪθκνλα. Σν Ϋξγν
ηεο ελσηηθάο δηψξπγαο ΑιηΪθκνλα-Αμηνχ ιεηηνχξγεζε άδε απφ ην θαινθαέξη ηνπ 1993 γηα
αξδεπηηθνχο ζθνπνχο.
Χο πφηε φκσο πνηΪκηα, ιέκλεο θαη πγξφηνπνη ζα θαηαζηξΫθνληαη ζην φλνκα ηνπ
πδξνθεθαιηζκνχ ησλ κεγΪισλ πφιεσλ; ΜεηΪ ηνλ ΑιηΪθκνλα, έζσο αθνχζνπκε θαη γηα ηε
ιχζε ηεο ΠξΫζπαο (!) θαη δελ μΫξνπκε αθφκα πνπ ζα θηΪζνπλ ηα κεγαιεπάβνια ζρΫδηα
ησλ ηερλνθξαηψλ.
Κακέα πξνζπΪζεηα δελ Ϋρεη γέλεη κΫρξη ζηηγκάο λα εμεηαζηεέ ην πξφβιεκα
ζπλνιηθΪ θαη νηθνινγηθΪ. Να αλαιπζνχλ νη αηηέεο ηεο Ϋιιεηςεο λεξνχ. Να δξνκνινγεζνχλ
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θΪπνηεο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο, πνπ δελ θΫξλνπλ ςάθνπο φπσο
ηα κεγΪια θαη δαπαλεξΪ Ϋξγα, αιιΪ πνπ ζα αλαθνπθέζνπλ ηελ θαηΪζηαζε. ΥξεηΪδεηαη ε
πνιηηηθά βνχιεζε πνπ κΫρξη ζάκεξα δελ θΪλεθε λα ηελ Ϋρεη θαλεέο. Ζ ηνπηθά
απηνδηνέθεζε κΫζα απφ ηηο δηθαηνινγέεο γηα παξαγθσληζκφ ηεο απφ ηελ ΔΤΑΘ παξαπαέεη
ζην λα δεηΪ «θη‟ Ϊιια» Ϋξγα, ρσξέο λα κπνξεέ ε έδηα λα αξζξψζεη Ϋλα ιφγν ζπιινγηθφ θαη
λα Ϋρεη κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθά πΫξα απφ ηελ ηεηξαεηέα. Ο θνηλσληθφο Ϋιεγρνο
εέλαη απαέηεζε, αιιΪ θαη δηθαέσκα καο.
Η Δηαηξεία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο θαη ε κεηνρνπνίεζή ηεο
Ζ Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ
ζπγθξνηάκαηνο Θεζζαινλέθεο θαη ηε ζπγθΫληξσζε θαη κεηαθνξΪ ησλ αζηηθψλ ιπκΪησλ
ζηηο ΔγθαηαζηΪζεηο Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ. Πξνάιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε, ην 1998, ηνπ
Οξγαληζκνχ Τδξεχζεσο Θεζζαινλέθεο (ΟΤΘ) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ ΑπνρΫηεπζεο
Θεζζαινλέθεο (ΟΑΘ). ΓηαζΫηεη:
-ΜΫζε εκεξάζηα παξνρή λεξνύ 250.000 θ.κ.
-ΜΫζε εκεξάζηα επεμεξγαζία ιπκάησλ 170.000 θ.κ.
-Μάθνο αγσγψλ Γηθηύνπ Τδξεύζεσο 1.800 ρικ ρσξέο ηνλ ΑιηΪθκνλα. Μάθνο αγσγψλ
Γηθηχνπ ΑπνρΫηεπζεο 1600 ρικ.
Σν λεξφ εέλαη Ϋλα θαη‟ εμνράλ «θνηλσληθφ αγαζφ». άκεξα, Ϋρνπκε
ζπλεηδεηνπνηάζεη φηη ην λεξφ δελ εέλαη αλεμΪληιεην θαη φηη δελ εέλαη δσξεΪλ. ΚαηΪ
ζπλΫπεηα ε πνηνηηθά - πνζνηηθά δηαρεέξηζά ηνπ απνηειεέ εμΫρνλ δάηεκα, θαηΪ θχξην ιφγν
ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο.
ην πιαέζην ηεο δηεζλνχο ηΪζεο πξνο θηιειεχζεξεο κνξθΫο νηθνλνκέαο,
πξνσζεέηαη θαη ζηε ρψξα καο Ϋλα πξφγξακκα κεξηθάο ά νιηθάο ηδησηηθνπνέεζεο
ζεκαληηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηηο νπνέεο αζθνχζε γηα ρξφληα ην Γεκφζην,
νκνινγνπκΫλσο φρη πΪληα κε επηηπρέα. Σν ηζηνξηθφ κεηεμΫιημεο ηεο ΔΤΑΘ, απφ ηα κΫζα
ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1990, φηαλ ε θπβΫξλεζε απνθΪζηζε λα ζπκπεξηιΪβεη ζηηο πξνο
ηδησηηθνπνέεζε δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, ηνπο ηνκεέο παξνράο ππεξεζηψλ χδξεπζεοαπνρΫηεπζεο ζε Αζάλα θαη Θεζζαινλέθε, πξνσζψληαο ζε πξψηε θΪζε ηε κεηνρνπνέεζε
θαη ηελ εηζαγσγά ηνπο ζην Υξεκαηηζηάξην, απνηειεέ παξΪδεηγκα απνζπαζκαηηθψλ
ελεξγεηψλ κε βξαρππξφζεζκε ζηφρεπζε πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θΪιπςε Ϊκεζσλ
αλαγθψλ θαη φρη ζηε δεκηνπξγέα ππνδνκψλ πνπ ζα αληΫρνπλ ζην ρξφλν θαη ζα
δεκηνπξγνχλ πξφηππν απνηειεζκαηηθφηεηαο.
ην ζχληνκν ηζηνξηθφ πνπ αθνινπζεέ θαηαγξΪθνληαη νη βαζηθνέ ρξνληθνέ ζηαζκνέ
απηάο ηεο εμΫιημεο:
 ΜΫρξη ην 1995, νη ππεξεζέεο χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο ζηε Θεζζαινλέθε
θαιχπηνληαλ αληέζηνηρα απφ ηνλ OΤΘ θαη ηνλ OΑΘ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ
αλεμΪξηεηα ΝΠΓΓ.
 ΜεηΪ ην 1995, κε πξσηνβνπιέα θπξέσο ηεο δηνέθεζεο ηνπ OΤΘ, πξνσζάζεθε, γηα
επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο, ε ελνπνέεζε ησλ δχν ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε κειΫηε
ζθνπηκφηεηαο πνπ ζπληΪρηεθε ηφηε, αλ θαη δελ απνηεινχζε ηελ θαιχηεξε ιχζε,
φπσο νκνινγάζεθε κεηΫπεηηα απφ ηε δηνέθεζε ηεο ΔΤΑΘ.
 Σν 1997, πξνθεηκΫλνπ νη δχν ππεξεζέεο λα ιεηηνπξγάζνπλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθΪ
θξηηάξηα θαη λα γέλνπλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθΫο κεηαηξΫπνληαη ζε Αλψλπκεο
Δηαηξεέεο.
 ηα ηΫιε ηνπ 1998 γέλεηαη ελνπνέεζε ησλ δχν Α.Δ. ζε εληαέα επηρεέξεζε κε ην
δηαθξηηηθφ ηέηιν ΔΤΑΘ Α.Δ.
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Με ην Νφκν 2937/2001, γέλεηαη εθ λΫνπ ν δηαρσξηζκφο ηεο ζε δχν θνξεέο, κηα
Αλψλπκε Δηαηξεέα, ηελ ΔΤΑΘ Α.Δ. πνπ Ϋρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαέσκα ηεο
παξνράο ππεξεζηψλ χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο θαη Ϋλα Ννκηθφ Πξφζσπν
Γεκνζένπ Γηθαένπ, ηελ ΔΤΑΘ Παγέσλ πνπ Ϋρεη επηηειηθφ ξφιν θαη ζθνπφ ηε
δηαρεέξηζε, ζπληάξεζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ αθέλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
(πΪγηα) ηεο ΔΤΑΘ ΑΔ.
Ο Νφκνο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βΪζε ην αληέζηνηρν ηεο ΔΤΓΑΠ, ραξαθηεξέζηεθε απφ
πξνρεηξφηεηα, αληηθΪζεηο, ζχγρπζε θαη αδηεπθξέληζηνπο ξφινπο ησλ δχν λΫσλ θνξΫσλ,
θαη παξαπΫκπεη ηε ιχζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκΪησλ ζηε ζχκβαζε πνπ επξφθεηην λα
ζπλαθζεέ αλΪκεζα ζην Γεκφζην, ηελ ΔΤΑΘ Παγέσλ θαη ηελ ΔΤΑΘ Α.Δ. Σξέα βαζηθΪ
κεηνλεθηάκαηα ηνπ Νφκνπ Ϋρνπλ σο εμάο:
1. Πξνλνκηαθά αληηκεηψπηζε ηεο ΔΤΑΘ Α.Δ. θαη επηβΪξπλζε ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ ζε απξνζδηφξηζην βαζκφ.
2. Ζ απνπζέα ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξεέαο.
3. Έιιεηςε ηεο πξνζηαζέαο ηνπ θαηαλαισηά.
Ζ κεηνρνπνέεζε ηεο ΔΤΑΘ ΑΔ δελ Ϋγηλε επλντθΪ απνδεθηά απφ επξχ θΪζκα θνξΫσλ,
κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ, ην νπνέν θαηΫιεμε ζην ζπκπΫξαζκα φηη απηά:
 δελ δηαζθαιέδεη ην δεκφζην ζπκθΫξνλ
 δελ δεκηνπξγεέ πξνυπνζΫζεηο ψζηε ηα ηδησηηθΪ θεθΪιαηα, κΫζσ ηεο
κεηνρνπνέεζεο, λα ζπκκεηΫρνπλ επελδπηηθΪ ζηε δεκηνπξγέα θαη επΫθηαζε ησλ
πθηζηακΫλσλ ππνδνκψλ πξνο φθεινο ηεο εζληθάο νηθνλνκέαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ.
 Σν λΫν Ννκηθφ ζράκα, ΔΤΑΘ ΑΔ, δελ αλαιακβΪλεη θαη‟ νπζέα θαλΫλα
επηρεηξεκαηηθφ ξέζθν. ΑληηζΫησο ην Γεκφζην κΫζσ ηεο ΔΤΑΘ Παγέσλ θαιεέηαη λα
δηαρεηξηζηεέ ηππηθΪ Ϋλα ηεξΪζηην απφζεκα παγέσλ, ρσξέο ηελ απαξαέηεηε
ζηειΫρσζε. Τπφ απηΫο ηηο ζπλζάθεο, ηελ έδηα ζηηγκά, εθρσξεέ νπζηαζηηθΪ ηελ
επζχλε ηεο δηαρεέξηζάο ηνπο ζε ηξέην, ηελ ΔΤΑΘ Α.Δ.
Δλ ηΫιεη, δελ βειηηψλεηαη ε ππΪξρνπζα θαηΪζηαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη εξσηεκαηηθΪ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ λΫσλ λνκηθψλ ζρεκΪησλ.
Σα πδξαγσγεία
Σν πδξαγσγείν ηνπ Αιηάθκνλα Ϋρεη κάθνο 60 ρικ, ιεηηνπξγεέ κε θπζηθά ξνά θαη
κεηαθΫξεη λεξφ ζην αληιηνζηΪζην ηεο έλδνπ. Απφ εθεέ πξνσζεέηαη ην λεξφ ζηελ
ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο Νεξνχ. Δθεέ πξαγκαηνπνηεέηαη κέα πνιχπινθε δηαδηθαζέα
θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ (κε βαζηθΪ ζηΪδηα ηηο θιέλεο θαζέδεζεο, ηα θέιηξα Ϊκκνπ θαη
Ϊλζξαθα, ηελ νδφλσζε θαη ρισξέσζε). Σν θαζαξφ πφζηκν λεξφ δηαλΫκεηαη απηά ηε ζηηγκά
κΫζσ ηνπ αληιηνζηαζένπ Γηαβαηψλ ζην δάκν Δρεδψξνπ, ΧξαηνθΪζηξνπ, ζηελ ΔΚΟ θαη
ζηε Βηνκεραληθά πεξηνρά έλδνπ. χληνκα ζα ηξνθνδνηεέ κε αγσγφ κάθνπο 30 ρικ. ηηο
δεμακελΫο Δπφζκνπ, Πνιέρλεο, ΝεΪπνιεο, ΒιαηΪδσλ, Σνχκπαο θαη ΚαιακαξηΪο.
Σν Ϋξγν πνπ εέλαη Ϋηνηκν θαη βξέζθεηαη ζηε θΪζε ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ
θαηαζθεπΪζηεθε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ, κε ρξεκαηνδφηεζε 85% απφ ηελ Δ.Δ.
Σν πδξαγσγείν Αμηνύ ζπγθεληξψλεη ην λεξφ ησλ πδξνγεσηξάζεσλ ηεο πεξηνράο
Διενχζαο θαη ΓΫθπξαο θαη εληζρχεη ηελ παξνρεηεπηηθφηεηα ηνπ πδξαγσγεένπ ηεο
Αξαβεζζνχ.
Σν πδξαγσγείν ηεο Αξαβεζζνύ Ϋρεη κάθνο 56 ρικ, ιεηηνπξγεέ κε θπζηθά ξνά θαη
κεηαθΫξεη ην λεξφ ηνπ πδξαγσγεένπ ηνπ ΠΪηθνπ ζηε Θεζζαινλέθε.
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Σν πδξαγσγείν Νάξξεο Ϋρεη κάθνο 11ρικ, ιεηηνπξγεέ κε θπζηθά ξνά θαη εληζρχεη
ηελ πδξνδφηεζε ησλ Γπηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο ΔΚΟ.
Σα πδξαγσγεία ίλδνπ θαη Καινρσξίνπ ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθά ξνά θαη
ζπγθεληξψλνπλ αληέζηνηρα ην λεξφ ησλ πδξνθνξΫσλ έλδνπ θαη Καινρσξένπ,
πξνσζψληαο ην λεξφ ζην αληιηνζηΪζην Καινρσξένπ. Σν λεξφ ηνπ πδξαγσγεένπ έλδνπ
πξηλ θαηαιάμεη ζην αληιηνζηΪζην Καινρσξένπ, πεξλΪεη απφ ηε δεμακελά Καζέδεζεο πνπ
βξέζθεηαη ζην αλαηνιηθφ αλΪρσκα ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ. Σν λεξφ ησλ πδξαγσγεέσλ
απηψλ κΫζσ ηνπ αληιηνζηαζένπ Καινρσξένπ πξνσζεέηαη εέηε ζηε δεμακελά Γηαβαηψλ εέηε
ζην αληιηνζηΪζην ΓελδξνπνηΪκνπ.
Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάληιεζεο ησλ πδξνθνξέσλ
Οη πδξνθνξεέο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. εέλαη ηνπ ΑιηΪθκνλα, ΠΪηθνπ,
Καινρσξένπ, έλδνπ, Αμηνχ, ΝΪξξεο, ΥαξηιΪνπ, Ρπζένπ θαη Μέθξαο. άκεξα ε κΫζε
εκεξάζηα παξνρά λεξνχ πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ φια ηα πδξαγσγεέα ηνπ ΟΤΘ, καδέ κε
θΪπνηεο λΫεο γεσηξάζεηο αλΫξρεηαη ζηα 230.000 - 260.000 θ.κ.. Απφ απηΪ πεξέπνπ ηα
100.000 θ.κ. ιακβΪλνληαη απφ ηνλ ΑιηΪθκνλα, ηα 100.000 θ.κ. απφ ηηο πεγΫο ηεο
Αξαβεζζνχ πνπ απνηεινχλ εθδειψζεηο ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθνξΫα ηνπ φξνπο ΠΪηθνπ θαη
ηα ππφινηπα απφ ηα Ϊιια πδξαγσγεέα.
ζνλ αθνξΪ ηηο πεγΫο Αξαβεζζνχ, απφ απηΫο ζάκεξα κπνξνχλ λα αληιεζνχλ
πεξέπνπ κΫρξη θαη 130.000 θ.κ. λεξνχ εκεξεζέσο. Οη αξρηθΫο κειΫηεο πξνΫβιεπαλ πνιχ
πεξηζζφηεξν πνπ ζα θαηΫβαηλε κΪιηζηα ζηε Θεζζαινλέθε κε ηε βαξχηεηα. κσο ηα ιΪζε
θαηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ θαη πηζαλΪ ε ππεξΪληιεζε εέραλ ζαλ ζπλΫπεηα ηελ πηψζε
ηνπ πηεδνκεηξηθνχ θνξηένπ ηνπ πδξνθνξΫα. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη αθφκα δελ ππΪξρεη ε
δπλαηφηεηα κηαο νινθιεξσκΫλεο Ϊπνςεο γηα ηνλ πδξνθνξΫα, δηφηη ε κειΫηε πνπ
πξνηΪζεθε απφ ην 1984 δελ ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ηνλ ΟΤΘ. Έηζη δελ εέλαη γλσζηφ
αθφκε αλ θαη πφζν ηα Ϋξγα πδξνιεςέαο δηαηΪξαμαλ ηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο
πεξηνράο, κε απνηΫιεζκα ηελ αδπλακέα κέαο νξζνινγηθάο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ πεγψλ
θαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο πιάξνπο εμΪληιεζεο ησλ απνζεκΪησλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο
ιεζηξηθάο ζηΪζεο πνπ θξΪηεζε ν ΟΤΘ απΫλαληη ζην λεξφ ηεο Αξαβεζζνχ άηαλ θαη ε
θαηαζηξνθά ηνπ κηθξνχ πγξνβηφηνπνπ πνπ ππάξρε ζηελ πεξηνρά πξηλ ηελ "επηδξνκά"
ηνπ. ΠξΪγκαηη ρσξέο λα γέλεη θακέα πεξηβαιινληηθά ά γεσινγηθά κειΫηε, ε πεξηνρά
κπαδψζεθε ελψ ην πνηΪκη γηα αξθεηφ θαηξφ ζπλΫρηζε λα θπιΪ κε κεησκΫλε παξνρά. Απφ
ην 1988 πεξέπνπ ν ΟΤΘ αληινχζε θαη Ϊιιν λεξφ κε λΫεο γεσηξάζεηο θη Ϋηζη επάιζε ην
ζηΫξεκα πνπ απεηΫιεζε ηελ απαξρά ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ θαηνέθσλ ηεο
Αξαβεζζνχ θαη ηνπ ΟΤΘ ην 1989.  φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηΫλεμεο ε ζηΪζε ηνπ ΟΤΘ θαη
ηνπ πξνΫδξνπ ηνπ δεκΪξρνπ ηεο Θεζζαινλέθεο, άηαλ απαξΪδεθηε. Αληέ λα
αλαγλσξέζνπλ ηα ζθΪικαηα πνπ Ϋγηλαλ ζηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ θαη λα μεθηλάζνπλ κηα
λΫα πνιηηηθά πνπ λα εμαζθαιέδεη ηελ θνηλσληθά ζπλαέλεζε θαη ηελ ζσζηά ρξάζε ηνπ λεξνχ
απφ ηηο πεγΫο ηεο Αξαβεζζνχ, πξνηέκεζε ηελ ρξάζε ησλ ΜΑΣ, ηελ παξαπιεξνθφξεζε,
αιιΪ θαη ηελ ηαιαηπσξέα ηνπ θφζκνπ ηεο Θεζζαινλέθεο.
Οη βαζηθνέ θαηαλαισηΫο ηνπ λεξνχ πνπ δηαζΫηεη ζάκεξα ε ΔΤΑΘ εέλαη νη θΪηνηθνη
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο Θεζζαινλέθεο θαη αξθεηΫο απφ ηηο ηνπηθΫο
βηνκεραλέεο θαη βηνηερλέεο. ε εκεξάζηα βΪζε 80.000-90.000 θ.κ. λεξνχ πεξέπνπ
θαηαλαιψλεη ν αλαηνιηθφο ηνκΫαο ηεο πφιεο θαη ην Παλφξακα θαη 120.000-140.000 θ.κ.
ην θΫληξν ηεο πφιεο θαη ν δπηηθφο ηνκΫαο, 12.000 θ.κ. θαηαλαιψλεη ε ΒΗΠΔΘ θαη 20.000
θ.κ. ε ΔΚΟ. ΟινθιεξσκΫλα ζηνηρεέα γηα ηελ θαηαλΪισζε λεξνχ απφ ηε βηνκεραλέα δελ
ππΪξρνπλ. Γεγνλφο φκσο εέλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηΫο ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαέηεξα
πδξνβφξα θαη απαξραησκΫλε ηερλνινγέα θαη κΫρξη ζηηγκάο ειΪρηζηα πξΪγκαηα Ϋρνπλ γέλεη
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γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ. Δπέζεο εέλαη γλσζηφ φηη αξθεηΫο βηνκεραλέεο ζηελ
επξχηεξε πεξηνρά ρξεζηκνπνηνχλ δηθΫο ηνπο γεσηξάζεηο ρσξέο θακέα επηβΪξπλζε,
ηαπεηλψλνληαο Ϋηζη ηνλ ππφγεην πδξνθφξν νξέδνληα.
ηηο παξαπΪλσ πνζφηεηεο πεξηιακβΪλνληαη θαη νη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ, ην
κΫγεζνο ησλ νπνέσλ εμαξηΪηαη απφ ηελ πέεζε ηνπ δηθηχνπ θαηΪ πεξηνρά, ηηο βιΪβεο, ηελ
Ϋιιεηςε αθξηβψλ κεηξάζεσλ, ηηο ιαζξαέεο πδξνιεςέεο θιπ. Σν κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ
δηθηχνπ εέλαη παιηφ θαη αλεπαξθΫο. Ζ αγσγνέ Ϋρνπλ δηαξξνΫο θαη ρΪλεηαη ην 30% ηνπ
λεξνχ πνπ πξννξέδεηαη γηα ηνπο θαηαλαισηΫο. Δμαηηέαο ηεο αλεπΪξθεηαο ηνπ δηθηχνπ
ζπρλΪ δελ εέλαη δπλαηά ε χδξεπζε ησλ πςειψλ νξφθσλ ησλ πνιπθαηνηθηψλ. Ζ θαθά
θαηΪζηαζε ηνπ δηθηχνπ επεξεΪδεη Ϊκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. ΔπηπιΫνλ νη
απνζεθεπηηθΫο δεμακελΫο Ϋρνπλ κηθξφ φγθν (50.000 θ.κ.) θαη εέλαη ηειεέσο αλεπαξθεέο, κε
απνηΫιεζκα ηηο ζπρλΫο δηαθνπΫο κε ηελ παξακηθξά βιΪβε θαη ηελ αδπλακέα θΪιπςεο ησλ
αλαγθψλ ζε ψξεο αηρκάο.
ΠΫξα απφ απηΪ ηα επηκΫξνπο πξνβιάκαηα, γηα ηα νπνέα γέλνληαη αξγΪ βάκαηα
αληηκεηψπηζεο, ην πξφβιεκα ηεο εμΪληιεζεο ησλ πδξνθνξΫσλ ζα πξΫπεη λα
αληηκεησπηζηεέ ζπλνιηθΪ, κε θνξεέο δηαρεέξηζεο λεξνχ αλΪ ιεθΪλε απνξξνάο (ά πδαηηθφ
δηακΫξηζκα), ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνβιΫςεηο ηεο Δπξσπατθάο Οδεγέαο 2000/60 γηα ην
λεξφ. Θα πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζπλδπαζηηθΪ ηα δεηάκαηα ηεο χδξεπζεο, ηεο
Ϊξδεπζεο, ηεο βηνκεραληθάο ρξάζεο.
Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αιιαγά ησλ ζπλεζεηψλ δηαβέσζεο, ε εληαηηθνπνέεζε
ησλ ξπζκψλ ηεο αλΪπηπμεο θαη ε εθαξκνγά ζχγρξνλσλ πδξνβφξσλ ηερλνινγηθψλ κΫζσλ
θαη κεζφδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαδνρά ηεο Ϋζησ ζηαζεξάο ζηνλ ρξφλν, αλ φρη
θζέλνπζαο ελ ηΫιεη (ιφγσ θαη ηνπ «θαηλνκΫλνπ ηνπ ζεξκνθεπένπ»), δηαζΫζηκεο πνζφηεηαο
λεξνχ, δεκηνπξγνχλ δχν αληηθαηηθΫο ηΪζεηο: ζπλερά κεέσζε ησλ θαηΪ θεθαιάλ
δηαζεζέκσλ πδαηηθψλ πφξσλ, απφ ηε κέα, εμαηηέαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη
δηαξθά αχμεζε ησλ θαηΪ θεθαιάλ απαηηάζεσλ, απφ ηελ Ϊιιε. Ζ επΫθηαζε θαη ε
εληαηηθνπνέεζε ησλ αξδεχζεσλ ζηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ δεθαεηηψλ, κε ηελ εηζαγσγά
ησλ ζχγρξνλσλ πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ εθαξκνγά ζπΪηαισλ ζε λεξφ
αξδεπηηθψλ κεζφδσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκΫα, πνπ εέλαη θαη ν κεγαιχηεξνο ρξάζηεο κε
ζπκκεηνρά 85% ζηελ εηάζηα θαηαλΪισζε λεξνχ ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη νη απμεκΫλεο
ζε λεξφ απαηηάζεηο επεμεξγαζέαο ησλ πξντφλησλ ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκΫα, ν νπνένο αλ
θαη δελ ζπκκεηΫρεη ζεκαληηθΪ ζηελ θαηαλΪισζε ελ ηνχηνηο ζπκβΪιιεη θαζνξηζηηθΪ ζηε
ξχπαλζε ηνπ λεξνχ (κάπσο ε ξχπαλζε δελ εέλαη θη απηά κηα κνξθά ππνβΪζκηζεο θαη Ϊξα
θαηαζηξνθάο ησλ πδαηηθψλ απνζεκΪησλ;), επαιεζεχνπλ ηε κεγΪιε αιιαγά πνπ Ϋρεη
επηηειεζζεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα. Καζψο ηειεέσζε ν 20φο αηψλαο, εθηηκΪηαη φηη νη
απαηηάζεηο ζε λεξφ δεθαπιαζηΪζηεθαλ θαηΪ κΫζνλ φξν πεξέπνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηνπ,
γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη φηη ε αχμεζε ηεο δάηεζεο ηνπ λεξνχ άηαλ θαηΪ κΫζνλ φξν ηξεηο
θνξΫο πην γξάγνξε απφ ηελ αληέζηνηρε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ.
Ο αξλεηηθφο ξφινο ηεο ηερλνινγέαο Ϋγθεηηαη θπξέσο ζηελ «ςεπδαέζζεζε ηεο
αθζνλέαο». Βνάζεζε δειαδά ε ηερλνινγέα ζηελ θαιιηΫξγεηα κηαο αληέιεςεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πδαηηθψλ πξνβιεκΪησλ, ε νπνέα ελ πνιινέο ζηεξέρζεθε κνλφηνλα ζε
απηφ πνπ νλνκΪζηεθε δηαρεέξηζε ηεο θπζηθάο πξνζθνξΪο ηνπ λεξνχ. χκθσλα κε ηελ
αληέιεςε απηά, σο ζάκεξα ε επηδέσμε εμαληιεέην ζηελ αλαδάηεζε δηαξθψο λΫσλ πεγψλ
λεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζρεδηαζκφ λΫσλ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ, πξνο θΪιπςε ησλ
δηαξθψο απμαλφκελσλ πδαηηθψλ αλαγθψλ, νη νπνέεο ζεσξάζεθαλ πΪληνηε πεξέπνπ
δεδνκΫλεο. άκεξα φκσο εέλαη πιΫνλ θαλεξφ ην αδηΫμνδν ζην νπνέν νδεγεέ απηά ε
αληηκεηψπηζε, δεδνκΫλνπ φηη ελψ νη αλΪγθεο ζε λεξφ απμΪλνληαη δηαξθψο, ηα πδαηηθΪ
απνζΫκαηα, φηαλ δελ κεηψλνληαη ιφγσ εμΪληιεζεο ά πνηνηηθάο ππνβΪζκηζεο,
παξακΫλνπλ ζηελ θαιχηεξε πεξέπησζε ζηαζεξΪ ζηνλ ρξφλν.
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Σν πξφβιεκα ηνπ λεξνχ ζάκεξα εέλαη Ϋλα πξφβιεκα βαζχηαηα πνιηηηθφ. Ζ
ππφζεζε ηεο δηεπζΫηεζεο ηνπ ηζνδπγένπ πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο ηνπ λεξνχ εέλαη κηα
ππφζεζε ζχλζεηε πνπ εκπιΫθεη, εθηφο απφ θπζηθΫο θαη ηερλνινγηθΫο, νηθνλνκηθΫο,
θνηλσληθΫο θαη πεξηβαιινληηθΫο παξακΫηξνπο, θαη εδψ αθξηβψο ζπλέζηαηαη ε δπζθνιέα
ζηελ αληηκεηψπηζά ηνπ. Απαηηεέηαη δειαδά ζπλνιηθά, νινθιεξσκΫλε θαη ζπλδπαζκΫλε
επΫκβαζε ζε φια ηα κΫησπα θαη ηνπο ηνκεέο, γεγνλφο πνπ απαηηεέ ζρεδηαζκφ θαη
ζπγθξφηεζε νξγαλσκΫλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδένπ. Μπνξεέ κε βεβαηφηεηα πηα λα απνδεηρζεέ
φηη ηα ειιεηκκαηηθΪ ηζνδχγηα πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο ηνπ λεξνχ, φπνπ εκθαλέδνληαη,
αληαλαθινχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ην Ϋιιεηκκα πνιηηηθάο θαη πνιχ ιηγφηεξν ην Ϋιιεηκκα
λεξνχ απηφ θαζαπηφ!
Ο λΫνο λφκνο 3199/03 γηα ηε δηαρεέξηζε θαη πξνζηαζέα ησλ πδΪησλ ηεο ρψξαο, ν
νπνένο ςεθέζηεθε ην ΝνΫκβξην ηνπ 2003 ζε ελαξκφληζε κε ηε λΫα επξσπατθά νδεγέα
πιαέζην γηα ην λεξφ, απνηειεέ κηα λΫα επθαηξέα γηα ηελ εθαξκνγά ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο
αλΪπηπμεο γηα ηελ αμηνπνέεζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. ΔληζρπκΫλε κε ηελ
Ϋλλνηα ηεο νηθνινγηθάο αμέαο ηνπ λεξνχ θαη εκπινπηηζκΫλε κε ηηο αξρΫο ηεο
νινθιεξσκΫλεο δηαρεέξηζεο ησλ πδΪησλ, κε Ϋκθαζε ζηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε, ηε
δηαηάξεζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηελ θνηλσληθά ζπλνρά, πξνβιΫπεη ηα φξγαλα δηνέθεζεο
θαη δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ δηαζθαιέδνπλ ηελ επέηεπμε απηψλ ησλ
ζηφρσλ. Αλ θαη Ϋρνπλ πεξΪζεη ζρεδφλ 7 ρξφληα απφ ηελ ςάθηζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ
λφκνπ, ειΪρηζηα Ϋρνπλ γέλεη ζηε ρψξα καο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ. Σα φπνηα βάκαηα πξνο
απηά ηελ θαηεχζπλζε εέλαη αξγΪ θαη δηζηαθηηθΪ, κε απνηΫιεζκα ε δηαρεέξηζε ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ λα γέλεηαη ρσξέο θαλΫλα ζρεδηαζκφ θαη ελΪληηα ζηηο αξρΫο ηεο αεηθνξέαο.
Πξνηείλνπκε:
 πξνζηαζέα ησλ πδαηηθψλ απνζεκΪησλ θαη νηθνζπζηεκΪησλ,
 αλαβΪζκηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ηνπ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ,
 θνηλσληθφο Ϋιεγρνο ζηε δηαρεέξηζε ηνπ λεξνχ, απνηξνπά ηεο ηδησηηθνπνέεζεο ηεο
ΔΤΑΘ.

Β.10 ΘΔΡΜΑΪΚΟ: ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΛΠΗΓΑ
Ζ Θεζζαινλέθε θηέζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζηε βνξεηναλαηνιηθά πιεπξΪ ηεο
Μεζνγεηαθάο ιεθΪλεο θαη εμαπιψζεθε δέπια ζηε ζΪιαζζα αγθαιηΪδνληαο ην κπρφ ηνπ
Θεξκατθνχ, ελφο θιεηζηνχ θαη ζρεηηθΪ ξερνχ θφιπνπ. Ζ έδηα ε πφιε, φκσο, εέλαη απηά πνπ
θαζεκεξηλΪ δνινθνλεέ ηνλ θφιπν ξππαέλνληΪο ηνλ θαη θαηαζηξΫθνληαο ηα παξΪθηηα
νηθνζπζηάκαηΪ ηνπ, εμαηηέαο ηεο κεγΪιεο αζηηθάο δηφγθσζεο θαη ηνπ πιάζνπο ησλ
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ Ϋρνπλ ζπγθεληξσζεέ γχξσ ηεο. άκεξα ν Θεξκατθφο
εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο πην ξππαζκΫλνπο θφιπνπο ζηε Μεζφγεην.
Δηδηθφηεξα ηα βηνκεραληθΪ απφβιεηα θηΪλνπλ ζην Θεξκατθφ Κφιπν θπξέσο
δηακΫζνπ απνζηξαγγηζηηθψλ ηΪθξσλ, ρεηκΪξξσλ θαη πνηακψλ. Ζ επξχηεξε πεξηνρά ηεο
Θεζζαινλέθεο εέλαη ε δεχηεξε ζε κΫγεζνο βηνκεραληθά δψλε ηεο ρψξαο, ελψ ε ΒΗΠΔ
Θεζζαινλέθεο εέλαη ε κεγαιχηεξε νξγαλσκΫλε βηνκεραληθά πεξηνρά ηεο ρψξαο κε 700
πεξέπνπ κηθξΫο θαη κεγΪιεο βηνκεραληθΫο κνλΪδεο. Παξφηη νη βηνκεραλέεο Ϋρνπλ κνλΪδεο
επεμεξγαζέαο ησλ απφβιάησλ ηνπο, νη εγθαηαζηΪζεηο απηΫο ζπρλΪ ππνιεηηνπξγνχλ ά δελ
ιεηηνπξγνχλ θαζφινπ. Απηφ νθεέιεηαη φρη ηφζν ζηελ ειιηπά λνκνζεζέα ηεο ρψξαο καο
αιιΪ ζηελ Ϋιιεηςε ειΫγρνπ θαη κΫηξσλ ζπκκφξθσζεο. Σν πξφβιεκα γέλεηαη αθφκε πην
πεξέπινθν εμαηηέαο ηνπ κεγΪινπ αξηζκνχ βηνηερληψλ θαη εξγαζηεξέσλ πνπ βξέζθνληαη
δηΪζπαξηα ζ‟ νιφθιεξε ηελ πφιε θαη ησλ νπνέσλ ν Ϋιεγρνο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο
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ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχλ εέλαη πνιχ δχζθνινο. Σελ εηθφλα Ϋξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ε
ξχπαλζε απφ ην ιηκΪλη, πνπ εέλαη θπξέσο πεηξειαηνεηδά πνπ Ϋξρνληαη απφ ηα πινέα.
ην Θεξκατθφ Κφιπν εθβΪινπλ ηξέα κεγΪια πνηΪκηα, ν Αμηφο, ν Λνπδέαο θαη ν
ΑιηΪθκνλαο πνπ εθηηκΪηαη φηη φια καδέ απνζηξαγγέδνπλ Ϋθηαζε πεξέπνπ 35.000 km2. Σα
ηξέα κεγΪια πνηΪκηα πνπ εθβΪινπλ ζην Θεξκατθφ κεηαθΫξνπλ ηε ξχπαλζε ηεο ιεθΪλεο
απνξξνάο ηνπο. Ο ΑιηΪθκνλαο απνηειεέ ηνλ “απνρεηεπηηθφ αγσγφ” ηεο θεληξηθάο θαη
δπηηθάο Μαθεδνλέαο ελψ ν Αμηφο κεηαθΫξεη ξχπαλζε θαη απφ ηελ Π.Γ.Γ.Μ. Ο Λνπδέαο
απνζηξαγγέδεη ηελ πεδηΪδα ησλ Γηαλληηζψλ, κηα ηδηαέηεξα ξππνγφλα γεσξγηθά πεξηνρά. Οη
ρεέκαξξνη, πνιινέ απφ ηνπο νπνένπο Ϋρνπλ κεηαηξαπεέ ζε θιεηζηνχο νρεηνχο,
ζπλεηζθΫξνπλ θη απηνέ ζε κεγΪιν βαζκφ ζηε ξχπαλζε ηνπ Θεξκατθνχ.
ην Θεξκατθφ θαηαιάγνπλ γεσξγηθΫο απνξξνΫο απφ κηα επξχηεξε πεξηνρά, εέηε
Ϊκεζα κε ηελ επηθαλεηαθά Ϋθπιπζε, εέηε Ϋκκεζα απφ ηα πνηΪκηα, ηνπο ρεέκαξξνπο θαη ηηο
ηΪθξνπο πνπ θαηαιάγνπλ ζηνλ θφιπν. Έρεη ππνινγηζηεέ φηη ηα θσζθνξηθΪ θαη ε ακκσλέα
μεπεξλνχλ θαηΪ 5 θνξΫο ηηο θπζηνινγηθΫο ηηκΫο ελψ ηα ληηξψδε θαη ηα ππξηηηθΪ θαηΪ 4
θνξΫο.
Ζ κνξθνινγέα ηνπ θφιπνπ πεξηνξέδεη ζεκαληηθΪ ηελ ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνχ
ηνπ, αθνχ ε ζΪιαζζα εηζρσξεέ βαζηΪ κΫζα ζηε μεξΪ ζρεκαηέδνληαο ηξεηο ιεθΪλεο πνπ
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζηελΪ πεξΪζκαηα θαη εκπνδέδνπλ ηελ αλαλΫσζε ηνπ λεξνχ
θαη ηε δηαζπνξΪ ηεο ξχπαλζεο. πγθεθξηκΫλα ν Δζσηεξηθφο Κφιπνο (κε φξηα ηε λνεηά
γξακκά απφ ην ΜεγΪιν 'Έκβφιν κΫρξη ηηο εθβνιΫο ηνπ Αμηνχ) επηθνηλσλεέ κε ηνλ Κεληξηθφ
Κφιπν (κε φξην ηε λνεηά γξακκά απφ ην αθξσηάξην Δπαλνκάο κΫρξη ην αθξσηάξην
ΑρεξΪδαο), κε Ϋλα ζηφκην πιΪηνπο κφιηο 4 ρηιηνκΫηξσλ ελψ ην βΪζνο ηνπ δελ μεπεξλΪ ηα
15 κΫηξα.
άκεξα ν Θεξκατθφο θφιπνο, πνπ ζεσξνχληαλ κηα απφ ηηο πην επηξνθηθΫο
ζΪιαζζεο ηηο ΔιιΪδαο Ϋρεη αξρέζεη λα αλαθΪκπηεη.
Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηέα εέρε εθηηκεζεέ φηη ν Κφιπνο εέρε μεπεξΪζεη θαηΪ ηξεηο
θνξΫο ηελ ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνχ ηνπ. Αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ θαη ησλ ηδεκΪησλ εέραλ
δεέμεη Ϋληνλε ξχπαλζε απφ βαξηΪ κΫηαιια θαη ηνμηθΫο νπζέεο, αιιΪ θαη κεέσζε ηνπ
δηαιπκΫλνπ νμπγφλνπ θαηΪ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο Ϋσο θαη ζε κεδεληθΪ επέπεδα (ηδηαέηεξα
φζνλ αθνξΪ ηελ πεξηνρά ηνπ ιηκαληνχ - Καινρσξένπ). Χζηφζν, πνιιΪ πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ξχπαλζεο ηνπ Θεξκατθνχ (θαη ηδηαέηεξα ε νξγαληθά ξχπαλζε) θαέλεηαη
λα Ϋρνπλ βειηησζεέ κεηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, ζηα ηΫιε ηεο
δεθαεηέαο ηνπ „90. ΔλζαξξπληηθΪ εέλαη θαη ηα απνηειΫζκαηα δεηγκαηνιεςηψλ γηα
νξγαλνρισξησκΫλα παξαζηηνθηφλα, πνιπρισξησκΫλα δηθαηλχιηα (PCBs) θαη
πνιπαξσκαηηθνχο πδξνγνλΪλζξαθεο (PAHs). Άιινη ξχπνη, βΫβαηα, ζπλερέδνπλ λα
απνηεινχλ πξφβιεκα, φπσο ηα ιηπΪζκαηα θαη νη ππφινηπνη ηχπνη παξαζηηνθηφλσλ πνπ
ζπλερέδνπλ λα μεπιΫλνληαη απφ ηηο αγξνηηθΫο θαιιηΫξγεηεο ζηα πνηΪκηα ηεο πεξηνράο (θαη
κΫζσ ησλ εθβνιψλ ηνπο ζηνλ Κφιπν), ηα βηνκεραληθΪ ιχκαηα πνπ δηαηέζεληαη
αλεμΫιεγθηα θαη ηα πεηξειαηνεηδά απφ ηα πινέα.
ΠαξΪ ηηο βαξχγδνππεο εμαγγειέεο ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Κ. Καξακαλιά γηα
ηελ έδξπζε ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο Θεξκατθνχ Κφιπνπ, ηειηθΪ δεκηνπξγάζεθε απιψο κηα
δηεχζπλζε ζην πξψελ ππνπξγεέν Μαθεδνλέαο – ΘξΪθεο (Γεληθά Γξακκαηεέα ΜαθεδνλέαοΘξΪθεο πιΫνλ). Ζ Γηεχζπλζε Πξνζηαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ πνπ
ζπζηΪζεθε κε ην Ϊξζξν 18 ηνπ Ν.3489/06 Ϋρεη σο απνζηνιά ηελ αλΪδεημε, αλΪιπζε θαη
κειΫηε ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ, ηερληθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη
αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκΪησλ, αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηάησλ, θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε
κειεηψλ θαη ηελ επεμεξγαζέα θαηΪιιεισλ κΫηξσλ θαη πξνηΪζεσλ γηα ηελ πξνζηαζέα θαη
ηε βηψζηκε αλΪπηπμε ηεο ιεθΪλεο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα
φκσο δελ Ϋρεη λα επηδεέμεη νπζηαζηηθφ Ϋξγν γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ,
πΫξαλ ηεο ζπκκεηνράο ηεο ζηελ πξνθάξπμε θΪπνησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη ηεο κέζζσζεο
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ηδησηηθνχ ζθΪθνπο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θφιπνπ, αλ θαη ν θαζαξηζκφο δελ εκπέπηεη ζηηο
επζχλεο ηεο. ΟπζηαζηηθΪ παξακΫλεη αλελεξγά κε δηαζΫηνληαο πφξνπο θαη αξκνδηφηεηεο
γηα λα επηηειΫζεη ην Ϋξγν γηα ην νπνέν δεκηνπξγάζεθε. ΔπηπιΫνλ ην γεγνλφο φηη Ϋλαο
κεγΪινο αξηζκφο ππεξεζηψλ θαη θνξΫσλ (ΔΤΑΘ, Γάκνη, Ννκαξρέεο, ΟΛΘ, Τπνπξγεέα),
ζρεδφλ 40 ζηνλ αξηζκφ, Ϋρνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην Θεξκατθφ θφιπν, θαζψο
θαη ε Ϋιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπο δπζθνιεχεη ηα κΫγηζηα ηε ιάςε απνηειεζκαηηθψλ
κΫηξσλ πξνζηαζέαο ηνπ. Ζ ζχζηαζε ελφο ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ πνπ
ζα αλαιΪβεη ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ, κε μεθΪζαξεο αξκνδηφηεηεο,
ζηειερσκΫλνο κε ην θαηΪιιειν πξνζσπηθφ θαη κε ηε δηΪζεζε ησλ απαξαέηεησλ πφξσλ
γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ, εέλαη Ϋλα εγρεέξεκα πνπ πξΫπεη λα ζρεδηαζηεέ πνιχ πην ζνβαξΪ.
Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα δηαηεξεζεέ ν δεκφζηνο ραξαθηάξαο ηνπ ιηκαληνχ θαη απηφ λα
εληαρζεέ ζε Ϋλα ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο νιφθιεξνπ ηνπ Θεξκατθνχ
Κφιπνπ. Σν «πγξφ ζηνηρεέν» θαη ην ζαιΪζζην κΫησπν ηεο πφιεο δελ πξΫπεη λα
παξαδνζνχλ ζηνπο θεξδνζθφπνπο.

Β.11 Ζ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ
Σν Ϋξγν ηεο επΫθηαζεο ηνπ αεξνδξνκένπ κΫζα ζην Θεξκατθφ Ϋρεη άδε αξρέζεη. Ζ
πεξηβαιινληηθά επηβΪξπλζε ηνπ Κφιπνπ, ν νπνένο θηλδπλεχεη λα κεηαηξαπεέ ζε αλνηρηά
ραβνχδα, εέλαη Ϋλα πνιχ πηζαλφ ελδερφκελν, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα θηλεηνπνηάζεη φινπο
καο.
ΓΗΑΣΗ ΔΗΠΑΜΔ ΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΟ:

Γηαηέ ην Ϋξγν ζΫηεη ζε Ϊκεζν θέλδπλν ην Θεξκατθφ. Ο πξφβνινο ηεο
επΫθηαζεο (πεξέπνπ 1000 κΫηξα κάθνο, επηθΪλεηα πεξέπνπ 500 ζηξΫκκαηα θαη 7
εθαηνκκχξηα θπβηθΪ κΫηξα αδξαλά πιηθΪ γηα κπΪδσκα) ζα επεξεΪζεη ηελ θέλεζε ησλ
ξεπκΪησλ πνπ εέλαη ππεχζπλα γηα ηνλ απηνθαζαξηζκφ ηνπ Κφιπνπ απφ ηνπο πνηθέινπο
ξχπνπο. Θα πξνθαιΫζεη εμακκψζεηο (θΪγσκα) ησλ αθηψλ θαη ζνβαξά αιινέσζε ηεο
αθηνγξακκάο, κε θέλδπλν ε ζΪιαζζα λα εηζρσξάζεη αθφκα θαη ζηηο θαηνηθέεο. Θα
δεκηνπξγάζεη επηπιΫνλ απαγνξεπηηθΫο ζπλζάθεο επηβέσζεο γηα ηε ζαιΪζζηα παλέδα θαη
ρισξέδα.

Γηαηέ ην Ϋξγν Ϋρεη μεθηλάζεη ρσξέο λα ππΪξρνπλ κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ πνπ λα απαληνχλ πεηζηηθΪ ζηηο αλεζπρέεο καο γηα ηηο επηπηψζεηο ζην
πεξηβΪιινλ. Αληέζεηα, κηα ζεηξΪ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θΪλνπλ ιφγν γηα αλεμΫιεγθηεο
θαηαζηξνθΫο ζηε ζΪιαζζα θαη ηηο αθηΫο. ΔπηπιΫνλ, ηα «Ϋξγα πξνζηαζέαο» πνπ
πξνηεέλνληαη (πρ θΪζεηνη θαη παξΪιιεινη θπκαηνζξαχζηεο) ζα δεκηνπξγάζνπλ αθφκα
κεγαιχηεξα πξνβιάκαηα, φπσο Ϋρνπκε δεη λα ζπκβαέλεη ζε αληέζηνηρεο πεξηπηψζεηο (ζηηο
αθηΫο ηεο Πηεξέαο θαη αιινχ)

Γηαηέ ε ζΫζε ηνπ λΫνπ αεξνδξνκένπ ηεο Θεζζαινλέθεο πξΫπεη λα εέλαη
θνληΪ ζηνπο κεγΪινπο νδηθνχο θαη ζηδεξνδξνκηθνχο Ϊμνλεο, ην ιηκΪλη, ηε βηνκεραληθά
δψλε. Ζ ζεκεξηλά ζΫζε ζεκαέλεη πσο θΪζε κεηαθνξΪ αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκΪησλ απφ
θαη πξνο ην αεξνδξφκην, ππνρξεσηηθΪ ζα πεξΪζεη κΫζα απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλέθεο,
επηβαξχλνληαο ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη ηε ξχπαλζε, κε αλππνιφγηζηε ζπαηΪιε
ζε ρξφλν θαη ελΫξγεηα.

Γηαηέ ην ππΪξρνλ αεξνδξφκην βξέζθεηαη κΫζα ζε θαηνηθεκΫλε πεξηνρά. Οη
ΔπξσπατθΫο πφιεηο βγΪδνπλ ηα αεξνδξφκηΪ ηνπο Ϋμσ απφ ηηο θαηνηθεκΫλεο δψλεο –
αθφκα θαη ε Αζάλα θαη ην ΖξΪθιεην ην Ϋθαλαλ.
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Γηαηέ ζε ιέγα κφλν ρξφληα (θαη αθνχ θαηαζηξαθεέ πεξηβαιινληηθΪ ν
Θεξκατθφο θαη νη αθηΫο ηνπ) ε Θεζζαινλέθε ζα εέλαη ππνρξεσκΫλε λα αλαδεηάζεη εμαξράο
ιχζε.

Γηαηέ ζΫηεη ππφ ακθηζβάηεζε ην κΫιινλ δηΪθνξσλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηάησλ ζηε ζΪιαζζα θαη ηηο αθηΫο ηνπ Κφιπνπ (αιηεέα, πδαηνθαιιηΫξγεηεο,
ηνπξηζκφ, αιηεέα νζηξΪθσλ, αλαςπρά θιπ) – κε απξνζδηφξηζηεο νηθνλνκηθΫο επηπηψζεηο
γηα ρηιηΪδεο εξγαδνκΫλνπο θαη επαγγεικαηέεο.

Β.12 ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
Ο Θεξκατθφο θφιπνο επέ πνιιΫο δεθαεηέεο απνηεινχζε ηελ «απνρΫηεπζε» φινπ
ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο Θεζζαινλέθεο. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην
Λεπθφ Πχξγν Ϋσο ην ζεκεέν πνπ βξέζθεηαη ην ΜΫγαξν Μνπζηθάο, ππάξρε απνξξνά
ιπκΪησλ απφ 16 ζεκεέα, Ϊκεζα, απφ ην θξεπέδσκα ζηε ζΪιαζζα. Τπνινγέδεηαη φηη ν
φξκνο ηεο Θεζζαινλέθεο δερφηαλ θαζεκεξηλΪ επέ πνιιΪ ρξφληα 120.000 θ.κ. αζηηθψλ
ιπκΪησλ θαη 60.000 θ.κ. βηνκεραληθψλ απνβιάησλ.
Σν πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ Θεξκατθνχ απφ ηα αζηηθΪ ιχκαηα ηεο
Θεζζαινλέθεο Ϊξρηζε λα αληηκεησπέδεηαη κε ηνλ Κεληξηθφ Απνρεηεπηηθφ Αγσγφ, ε
θαηαζθεπά ηνπ νπνένπ μεθέλεζε ην 1982 θαη νινθιεξψζεθε ην 1989. Σν Ϋξγν ζα
ζπλδΫνληαλ κφλν κε εγθαηΪζηαζε πξσηνβΪζκηαο (κεραληθάο) επεμεξγαζέαο ησλ ιπκΪησλ
(μεθέλεζε λα θαηαζθεπΪδεηαη ην 1985) θαη ζα ρξεζηκνπνηνχζε σο ηειηθφ απνδΫθηε ηνλ
Αμηφ Πνηακφ. Δμαηηέαο φκσο ησλ αληηδξΪζεσλ ησλ νηθνιφγσλ θαη Ϊιισλ θνξΫσλ, αιιΪ
θαη ιφγσ ηεο κεησκΫλεο παξνράο ηνπ πνηακνχ ην θαινθαέξη, ε εγθαηΪζηαζε
απνθαζέζηεθε λα ηξνπνπνηεζεέ. Σν 1990 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπά ηνπ Κεληξηθνχ
Απνρεηεπηηθνχ Αγσγνχ, κάθνπο 15.800 κΫηξσλ, ζηνλ νπνέν ζπλδΫζεθε φιν ην
πθηζηΪκελν παληνξξντθφ θαη ρσξηζηηθφ δέθηπν ππνλφκσλ ηεο Θεζζαινλέθεο. Σν
ΦεβξνπΪξην ηνπ 1992, ηΫζεθε ζε ιεηηνπξγέα ην ζηΪδην Η (πξσηνβΪζκηα επεμεξγαζέα) ηεο
ΔγθαηΪζηαζεο Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ ηεο έλδνπ, κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζέαο 40.000
θ.κ. εκεξεζέσο, πνπ δηακΫζνπ ηεο ηΪθξνπ ηεο ΓΫθπξαο ρχλνληαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά
ηνπ ΓΫιηα. Σν 1995 Ϊξρηζε λα θαηαζθεπΪδεηαη θαη ε ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο
ΛπκΪησλ ησλ Σνπξηζηηθψλ Πεξηνρψλ ζηε Ν. Μεραληψλα, νη νπνέεο εγθαηληΪζζεθαλ ην
1997. Οη εξγαζέεο ηνπ ζηαδένπ ΗΗ (δεπηεξνβΪζκηα επεμεξγαζέα) ηεο ΔγθαηΪζηαζεο
Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ ηεο έλδνπ, κε πξννπηηθά αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο
επεμεξγαζκΫλσλ ιπκΪησλ ζε 300.000 θ.κ., μεθέλεζαλ ην 1997 θαη νινθιεξψζεθαλ ην
2000, φηαλ ιεηηνχξγεζε πηινηηθΪ ε βηνινγηθά επεμεξγαζέα ησλ ιπκΪησλ, απμΪλνληαο ηε
δπλαηφηεηα επεμεξγαζέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ζε 55.000 θ.κ., ελψ δεκηνπξγάζεθε θαη
ππνβξχρηνο αγσγφο 10,5 ρηιηνκΫηξσλ, πνπ νδεγνχζε ηα ιχκαηα ζηνλ ππζκΫλα ηνπ
Θεξκατθνχ (ζε βΪζνο 15 κΫηξσλ), παξαθΪκπηνληαο ηα επαέζζεηα δειηατθΪ
νηθνζπζηάκαηα. Σν 2003, ε Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. (ε νπνέα πξνάιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε, ην
1998, ηνπ Οξγαληζκνχ Τδξεχζεσο Θεζζαινλέθεο – ΟΤΘ - θαη ηνπ Οξγαληζκνχ
ΑπνρΫηεπζεο Θεζζαινλέθεο - ΟΑΘ) αλΫιαβε ηελ ιεηηνπξγέα θαη ζπληάξεζε ηεο ΜνλΪδαο
Καηεξγαζέαο Απνβιάησλ (ΜΚΑ) ηεο ΒΗ.ΠΔ.Θ.
Ο Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο Θεζζαινλέθεο, απφ πιεπξΪο εγθαηαζηΪζεσλ, ζάκεξα
απνηειεέηαη απφ ηξεηο κνλΪδεο:
1. ηελ ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο ΛπκΪησλ Θεζζαινλέθεο (ΔΔΛΘ, έλδνο), πνπ
επεμεξγΪδεηαη ζε εκεξάζηα βΪζε πεξέπνπ 150.000 – 160.000 θ.κ. ιπκΪησλ ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο Θεζζαινλέθεο (πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ
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επεμεξγαζκΫλσλ απνβιάησλ φισλ ησλ βηνκεραληψλ, πιελ απηψλ πνπ βξέζθνληαη
ζηε ΒΗΠΔΘ), ελψ νη δπλαηφηεηΫο ηεο θηΪλνπλ ηα 296.000 θ.κ.
2. ηελ εγθαηΪζηαζε επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ Θεζζαινλέθεο
(«ΑΗΝΔΗΑ») ζην Αγγεινρψξη ηνπ δάκνπ Μεραληψλαο, πνπ επεμεξγΪδεηαη
θαζεκεξηλΪ πεξέπνπ 3.000 - 4.000 θ.κ. ιπκΪησλ απφ ηνπο Γάκνπο Θεξκατθνχ θαη
Μεραληψλαο (εθηφο Ϋρεη κεέλεη ν Γάκνο Δπαλνκάο),
3. ηε ΜνλΪδα Καηεξγαζέαο Απνβιάησλ (ΜΚΑ) Βηνκεραληθάο Πεξηνράο Θεζζαινλέθεο, ε
νπνέα δΫρεηαη πεξέπνπ 10.000 θ.κ. ιπκΪησλ εκεξεζέσο
ηηο πνζφηεηεο απηΫο πξΫπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα 225 βπηηνθφξα πνπ θαηΪ κΫζν φξν
δΫρνληαη θαζεκεξηλΪ νη δχν κνλΪδεο. Γπζηπρψο, ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο Ϋρεη δηαπηζησζεέ
φηη βπηηνθφξα κεηαθΫξνπλ βηνκεραληθΪ απφβιεηα ά πεηξειαηνεηδά θαη θακΫλα ιΪδηα
απηνθηλάησλ. χκθσλα κε δειψζεηο ππεπζχλσλ, δελ εέλαη εχθνιν λα ειΫγρνληαη φια απηΪ
ηα θνξηέα, κε απνηΫιεζκα ζπρλΪ λα «κπινθΪξεη» ν θαζαξηζκφο, ιφγσ ηεο αλαζηνιάο
ησλ βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο ηνμηθΫο νπζέεο.
Οη βηνκεραλέεο ειΫγρνληαη απφ ην ηκάκα Δξγαζηεξηαθψλ ΔιΫγρσλ ΑπνρΫηεπζεο
θαη ΠεξηβΪιινληνο ηεο ΔΤΑΘ ΑΔ, κε πεξέπνπ 14.000 αλαιχζεηο ην ρξφλν, ηφζν γηα ηνλ
Ϋιεγρν ιεηηνπξγέαο ησλ κνλΪδσλ θαηεξγαζέαο απνβιάησλ πνπ δηαζΫηνπλ, φζν θαη γηα ηνλ
επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηεο ΜΚΑ ζηηο βηνκεραλέεο ηεο ΒΗΠΔΘ. εκεηψλεηαη φηη δελ Ϋρεη
νινθιεξσζεέ ε ζχλδεζε κε ηελ ΔΔΛΘ, φισλ ησλ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ πνπ εέλαη
εγθαηεζηεκΫλεο ζηε ΒΗΠΔΘ, ζην Καινρψξη, ζηε ΘΫξκε, ζην βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα
Γηαβαηψλ ησλ βπξζνδεςεέσλ θιπ.
Ο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο παξνπζηΪδεη δπζιεηηνπξγέεο πνπ νθεέινληαη ζηα
πξνβιάκαηα ιεηηνπξγέαο ηεο ΔΤΑΘ ΑΔ. Σν δηπιηζηάξην θαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο
ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επζχλε ηδησηψλ εξγνιΪβσλ κε νιηγφκελεο ζπκβΪζεηο πνπ
αλαλεψλνληαη θΪζε ιέγν θαη κε δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο. Σνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2006, νη
εξγαδφκελνη ζηελ ΔΤΑΘ ΑΔ θαη ζηνπο εξγνιΪβνπο πνπ Ϋρνπλ αλαιΪβεη λα ιεηηνπξγνχλ
Ϋξγα ηεο πξνρψξεζαλ ζε απεξγηαθΫο θηλεηνπνηάζεηο, αληηδξψληαο ζηελ αλΪζεζε ζε
ηδηψηεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηπιηζηεξένπ, ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ
κεηαθνξΪο θαη δηαλνκάο ηνπ λεξνχ, δηεθδηθψληαο παξΪιιεια πξνζιάςεηο πξνζσπηθνχ.
πσο θαηάγγεηιαλ, κε ηε κΫζνδν ησλ εξγνιαβηψλ ε ΔΤΑΘ ΑΔ πιεξψλεη πεξηζζφηεξν
απ' φ,ηη αλ ζα ρξεζηκνπνηνχζε δηθφ ηεο πξνζσπηθφ, θαη θπζηθΪ απηφ ην θφζηνο
κεηαθΫξεηαη ζηνπο θαηαλαισηΫο. Σαπηφρξνλα, κεγαιψλεη ν θέλδπλνο λα πξνθχςνπλ
πξνβιάκαηα θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Καη ηελ ψξα πνπ νη εξγνιΪβνη
αισλέδνπλ θαη επηβΪιινπλ εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο Μεζαέσλα ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ
απαζρνινχλ, νη ειιεέςεηο ζε πξνζσπηθφ ζηελ ΔΤΑΘ ΑΔ κάλα κε ην κάλα απμΪλνληαη. ε
απεξγηαθΫο θηλεηνπνηάζεηο πξνρψξεζαλ νη εξγαδφκελνη ηεο ΔΤΑΘ θαη θαηΪ ην
πξνεγνχκελν Ϋηνο αληηδξψληαο ζηε ζρεδηαδφκελε εθρψξεζε πεξαηηΫξσ πνζνζηνχ ηεο
εηαηξέαο ζε ηδηψηεο θαη δεηψληαο Ϊκεζα πξνζιάςεηο ππαιιάισλ.
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη εγθαηαζηΪζεηο
επεμεξγαζέαο αζηηθψλ ιπκΪησλ, εέλαη απηφ ηεο δηΪζεζεο ηεο ηιχνο (ιπκαηνιΪζπεο) πνπ
παξΪγεηαη θαηΪ ηελ επεμεξγαζέα ηνπο. ηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο
Θεζζαινλέθεο δελ ππάξμε θακέα πξφβιεςε γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο παξαγφκελεο
ιπκαηνιΪζπεο - 150 ηφλνη εκεξεζέσο – πνπ απφ ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2006
ζπζζσξεχεηαη, δηφηη Ϋιεμε ε ζχκβαζε απφζεζεο ηεο ζηε ρσκαηεξά ησλ ΣαγαξΪδσλ, ελψ
ν ΥΤΣΑ ΜαπξνξΪρεο απαγνξεχεηαη λα δΫρεηαη ηε ιπκαηνιΪζπε. Ζ ζπλεράο ζπζζψξεπζε
κεγΪισλ πνζνηάησλ ιπκαηνιΪζπεο, ρσξέο λα ππφθεηηαη ζε θακέα επεμεξγαζέα, αθελφο
επηβαξχλεη ην πεξηβΪιινλ θαη αθεηΫξνπ απεηιεέ ηε δεκφζηα πγεέα, εηδηθΪ φηαλ νη
εγθαηαζηΪζεηο εέλαη θνληΪ ζε κεγΪιεο θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο. Ζ δηΪζεζε ηεο
ιπκαηνιΪζπεο εέλαη Ϋλα ηεξΪζηην πξφβιεκα γηα ηε δηνέθεζε ηεο ΔΤΑΘ. Ήδε Ϋρνπλ
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ζπζζσξεπηεέ ζην ρψξν ελαπφζεζεο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ θχξηνπ ζπγθξνηάκαηνο ηνπ
βηνινγηθνχ ηεο Θεζζαινλέθεο πεξέπνπ 250.000 ηφλνη θαη Ϊκεζα πξΫπεη λα δηαηεζνχλ
γχξσ ζηα 40 εθαη. επξψ, γηα λα κεηαθεξζνχλ αιινχ. Σν πνπ δελ Ϋρεη αθφκε απνθαζηζηεέ,
αλ θαη γηα ην ζπγθεθξηκΫλν δάηεκα Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζηελ ΔΤΑΘ πξφζηηκα απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζέεο. Δλψ ζηελ Αηηηθά ην πξφβιεκα ηεο ιπκαηνιΪζπεο αληηκεησπέζηεθε
κε πξσηνβνπιέα ηνπ θξΪηνπο, ζηε Θεζζαινλέθε ε φιε επζχλε Ϋρεη αθεζεέ ζηνλ ρεηξηζκφ
ηεο εηαηξεέαο.
Έλα Ϊιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεέ ε ΜΚΑ ηεο ΒΗ.ΠΔ. ε νπνέα ιεηηνπξγεέ κε
επζχλε ηεο ΔΣΒΑ Α.Δ. ηνπ νκέινπ Πεηξαηψο. Ζ ΜΚΑ δελ δηαζΫηεη εδψ θαη δεθαεηέεο Ϊδεηα,
βξέζθεηαη ζε θαηΪζηαζε κεξηθάο αρξεζέαο κε απνηΫιεζκα λα ππνιεηηνπξγεέ θαη ηα ιχκαηα
κεηΪ απφ κηθξά επεμεξγαζέα λα απνξξέπηνληαη ζηε ζηξαγγηζηηθά ηΪθξν ηεο έλδνπ, κΫζσ
ηεο νπνέαο θαηαιάγνπλ ζην Θεξκατθφ ηνλ νπνέν θαη ξππαέλνπλ. ηελ ηΪθξν ηεο έλδνπ, ε
νπνέα απνηειεέ κέα απφ ηηο πην ξππνγφλεο πεγΫο ηνπ Θεξκατθνχ, θαηαιάγνπλ αθφκα
ρσξέο επεμεξγαζέα ηα αζηηθΪ ιχκαηα ηνπ δάκνπ Δρεδψξνπ θαη ηνπ Α-ΣΔΗΘ (ην πξνζερΫο
δηΪζηεκα αλακΫλεηαη λα νινθιεξσζεέ ην Ϋξγν ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ην απνρεηεπηηθφ
δέθηπν ηεο ΔΤΑΘ) θαη Ϊγλσζηεο πνζφηεηεο βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ πνπ δελ Ϋρνπλ
πεξΪζεη απφ απνιχησο θακέα επεμεξγαζέα. Σν απνηΫιεζκα εέλαη ν Θεξκατθφο λα
εμαθνινπζεέ λα απνηειεέ ηε ραβνχδα βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιάησλ ηεο
Θεζζαινλέθεο. Ζ δπζνζκέα απφ ηελ ΜΚΑ θαη ηε ζηξαγγηζηηθά ηΪθξν εέλαη
αθφξεηε, ηδηαέηεξα θαηΪ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο, απνηειψληαο θαη εζηέα κφιπλζεο γηα ηε
πεξηνρά θαη ηνπο θαηνέθνπο ηεο.
Έηζη, παξΪ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αζηηθψλ ιπκΪησλ, ηα βηνκεραληθΪ απφβιεηα
ζπλερέδνπλ λα απνηεινχλ ζνβαξφηαην πξφβιεκα θαη λα δειεηεξηΪδνπλ ηνλ Κφιπν.
ΔμΪιινπ, γηα ην Θεξκατθφ θφιπν ζνβαξά εέλαη θαη ε ζπκβνιά ηεο ξχπαλζεο πνπ
θαηαιάγεη απφ ηα ηξέα κεγΪια πνηΪκηα ηεο πεξηνράο πνπ εθβΪιινπλ ζ‟ απηφλ (Αμηφο,
Λνπδέαο, ΑιηΪθκνλαο), θαζψο θαη απφ ηηο ηΪθξνπο ηνπ ΓελδξνπνηΪκνπ, ηνπ Φνέληθα θαη
ηνπ Αλζεκνχληα. Δθηφο απφ ππνιεέκκαηα θπηνθαξκΪθσλ απφ ηηο ιεθΪλεο απνξξνάο
ηνπο, κεηαθΫξνπλ αζηηθΪ θαη βηνκεραληθΪ ιχκαηα απφ παξΪλνκνπο αγσγνχο. Οη
θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο (θπξέσο ζηελ πεξηνρά ΥαιΪζηξαο θαη Κπκέλσλ) δηαζΫηνπλ
αλεμΫιεγθηα κεγΪιεο πνζφηεηεο νξγαληθψλ απνβιάησλ, κηα δηΪζηαζε πνπ ζπρλΪ
παξακειεέηαη σο «αζάκαληε», ελψ νη γεσξγηθΫο απνξξνΫο απνηεινχλ Ϋλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξΪγνληεο ππνβΪζκηζεο ησλ λεξψλ ηνπ Κφιπνπ. Αμηνζεκεέσην εέλαη
θαη ην γεγνλφο ηεο βηνκεραληθάο θαη νξγαληθάο ξχπαλζεο πνπ θαηαιάγεη ζηελ ΣΪθξν 66
απφ ηελ πεξηνρά ηεο Ζκαζέαο, φπσο θαη ε αλεμΫιεγθηε δηΪζεζε ησλ αζηηθψλ ιπκΪησλ
ησλ Γηαλληηζψλ ζην Λνπδέα πνηακφ.
ΠΡΟΣΑΔΗ:
1)
ΑλαβΪζκηζε ησλ ζηαζκψλ επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ ζε ηξηηνβΪζκην επέπεδν, ψζηε λα
Ϋρνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνκΪθξπλζεο ηνπ θσζθφξνπ θαη ηνπ αδψηνπ (πξνθαινχλ ην
θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ). ΓηελΫξγεηα ειΫγρσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πιάξνπο
θαη νκαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ.
2)
Πιάξεο ιεηηνπξγέα ηνπ ζηαζκνχ επεμεξγαζέαο ζην Αγγεινρψξη κε δηθηχσζε θαη ηνπ
Γάκνπ Δπαλνκάο.
3)
Δπέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο ηνπ πδξφζεηνπ θαη ησλ αεξνζπκπηεζηψλ, φπσο θαη ηεο
ιπκαηνιΪζπεο. ΔμΫηαζε ηεο ελαιιαθηηθάο ιχζεο απνζηνιάο ηεο ζε εμεηδηθεπκΫλεο
εγθαηαζηΪζεηο αδξαλνπνέεζεο ζην εμσηεξηθφ, κΫρξη λα θαηαζθεπαζηεέ αληέζηνηρε
κνλΪδα ζηελ ΔιιΪδα. ΔμΫηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνέεζάο ηεο, κεηΪ απφ
θαηΪιιειε επεμεξγαζέα, σο εδαθνβειηησηηθνχ ζηε γεσξγέα ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ΚΤΑ 80568/4225/91.
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4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)
20)

Να κε γέλεηαη αλΪκημε βηνκεραληθψλ απνβιάησλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο επεμεξγαζέαο
αζηηθψλ ιπκΪησλ. Να μεθηλάζεη πξφγξακκα ειΫγρσλ ησλ βπηηνθφξσλ θαη επηβνιά
πξνζηέκσλ φζσλ εηαηξεηψλ πξνσζνχλ αθαηΪιιεια απφβιεηα. ΚαλΫλαο θΪηνηθνο
ηεο Θεζζαινλέθεο λα κε δερηεέ λα πιεξψζεη, φζα εέλαη ππνρξεσκΫλεο λα
πιεξψλνπλ νη έδηεο νη βηνκεραλέεο.
Να ππνρξεσζνχλ νη βηνκεραλέεο λα αλαιΪβνπλ απφ κφλεο ηνπο ηελ επεμεξγαζέα
ησλ απφβιάησλ ηνπο, κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνέεζε ησλ απνξξνψλ ηνπο κε ηε
ρξάζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. Να ιεηηνπξγεέ αξκφδηα επηηξνπά ειΫγρνπ ζε
θαζεκεξηλά βΪζε θαη γηα φιν ην 24σξν.
Δθαξκνγά ηερληθψλ αλΪθηεζεο, αλαλθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνέεζεο ησλ πγξψλ
απνβιάησλ απφ ηηο βηνκεραλέεο
πλεράο Ϋιεγρνο θαη επηβνιά απζηεξψλ πξνζηέκσλ θαη αλΪθιεζε αδεηψλ
ιεηηνπξγέαο ζε φζεο βηνκεραλέεο δελ επεμεξγΪδνληαη ηα απφβιεηΪ ηνπο θαη ζε
φζνπο απνζΫηνπλ πγξΪ ά ζηεξεΪ απφβιεηα ζηηο θνέηεο πνηακψλ θαη ξεκΪησλ.
Να ζπζηαζνχλ επηηξνπΫο θνηλσληθψλ ειΫγρσλ φισλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ απφ
θνξεέο ηεο πφιεο, κε ζπκκεηνρά απαξαέηεηα ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ
παλεπηζηεκένπ.
Να κελ ηδησηηθνπνηεζεέ ην δηπιηζηάξην θαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. Να ζηειερσζεέ
πιάξσο θαη θαηΪιιεια ε ΔΤΑΘ ΑΔ θαη λα δνζνχλ ηα απαξαέηεηα θνλδχιηα γηα ηε
ζσζηά ιεηηνπξγέα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ.
Αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο πνπ θαηαιάγεη ζην Θεξκατθφ θφιπν απφ ηηο
βηνκεραλέεο, ην ιηκΪλη, γεσξγηθΫο απνξξνΫο, θαζψο θαη ηε δηαζπλνξηαθά ξχπαλζε
κΫζσ ηνπ Αμηνχ.
Να δεκηνπξγεζεέ Ϋλα δέθηπν ζπιινγάο απνβιάησλ απφ ηηο δηΪζπαξηεο βηνηερλέεο
θαη εξγαζηάξηα θαη γηα νξηζκΫλεο απ' απηΫο λα νινθιεξσζεέ ην ηαρχηεξν ε
κεηαθνξΪ ηνπο ζε θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλνπο ρψξνπο Ϋμσ απφ ηελ πφιε.
ΑλεμΪξηεηε επεμεξγαζέα ησλ βηνκεραληθψλ απφ ηα αζηηθΪ ιχκαηα, θαηαζθεπά λΫαο
ζχγρξνλεο ΜΚΑ ά αλαθαηαζθεπά ηεο ππΪξρνπζαο θαη δηαρεέξηζε φινπ ηνπ
ζπζηάκαηνο απφ ηελ ΔΤΑΘ ΑΔ.
Απνξξχπαλζε θαη επεμεξγαζέα ησλ λεξψλ ηεο ηΪθξνπ ηεο έλδνπ, θαζψο θαη ηνπ
ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεδηΪδαο ηεο Θεζζαινλέθεο κΫζσ ηνπ νπνένπ απφβιεηα
πΪζεο θχζεο θαηαιάγνπλ ζην Θεξκατθφ.
Να απαγνξεπηεέ ε ρισξέσζε ησλ απφβιάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηεέηαη ελαιιαθηηθΪ
ην φδνλ.
Να ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα επεμεξγαζκΫλα αζηηθΪ ιχκαηα γηα Ϊξδεπζε ζηηο
παξαθεέκελεο γεσξγηθΫο εθηΪζεηο.
Πξνψζεζε ηεο βηνινγηθάο γεσξγέαο, ειαρηζηνπνέεζε ηεο ρξάζεο ρεκηθψλ
ιηπαζκΪησλ θαη θπηνθαξκΪθσλ, Ϋιεγρνο ηεο ηάξεζεο ησλ θαλφλσλ νξζάο
γεσξγηθάο πξαθηηθάο, ιάςε κΫηξσλ πξνζηαζέαο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηΪβξσζεο
ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ.
Να νξγαλσζεέ ην ιηκΪλη ηεο Θεζζαινλέθεο θαη λα δνζεέ Ϋκθαζε ζηελ πξφιεςε θαηΪ
ηΫηνηνλ ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη απνξξέςεηο πεηξειαηνεηδψλ ζηε ζΪιαζζα, κε
Ϋιεγρν ησλ δηεξρφκελσλ αιιΪ ησλ αγθπξνβνινχλησλ ζην ιηκΪλη πινέσλ.
Απνξξχπαλζε ηεο παξΪθηηαο δψλεο κε ηε ρξάζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, εηδηθΪ
ζηηο πεξηνρΫο φπνπ ππΪξρνπλ ά ππάξραλ βηνκεραλέεο. Έκθαζε πξΫπεη λα δνζεέ
ζηελ εμπγέαλζε ηεο πεξηνράο ησλ παιαηψλ βπξζνδεςέσλ.
ΟξγΪλσζε θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ απφ ηα ζθνππέδηα θαη ηα αδξαλά πιηθΪ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ρξάζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.
Πξνζηαζέα ησλ ηρζπνπαζεκΪησλ ζηνλ θφιπν ηνπ Θεξκατθνχ (πνπ ζην παξειζφλ
άηαλ ν πινπζηφηεξνο ζε αιηεπηηθά παξαγσγά θφιπνο ζηελ ΔιιΪδα), κΫζσ
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21)

22)

23)

24)

25)

ζεζκνζΫηεζεο πεξηφδσλ απαγφξεπζεο αιέεπζεο ζπγθεθξηκΫλσλ εηδψλ. Πξνψζεζε
ηνπ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ σο ελαιιαθηηθά πεγά εζφδσλ γηα ηνπο αιηεέο.
Τπνζηάξημε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ ΦνξΫαο Γηαρεέξηζεο ΓΫιηα Αμηνχ-Λνπδέα-ΑιηΪθκνλα.
ηακΪηεκα φισλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ ξππαέλνπλ, ππνβαζκέδνπλ θαη
θαηαζηξΫθνπλ ην πγξνηνπηθφ ζχζηεκα θαη ηελ Ϊγξηα δσά.
Άκεζε έδξπζε ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ ζηνλ νπνέν ζα
ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη δηΪζπαξηεο ζε δηΪθνξνπο θνξεέο θαη ππεξεζέεο
αξκνδηφηεηεο πξνζηαζέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ θφιπνπ θαη ηεο παξΪθηηαο δψλεο ηνπ.
Οινθιάξσζε ηεο ζεζκνζΫηεζεο ΠΟΑΤ (Πεξηνρά ΟξγαλσκΫλεο ΑλΪπηπμεο
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ) ζηε ζαιΪζζηα πεξηνρά ΥαιΪζηξαο – Κπκέλσλ – Μαθξχγηαινπ
θαη Αγγεινρσξένπ – Μεραληψλαο γηα ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
παξαγσγάο κπδηψλ. Γεκηνπξγέα θαηΪιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο.
Έκθαζε ζε πην πεξηβαιινληηθΪ θηιηθΫο πξαθηηθΫο νζηξαθνθαιιηΫξγεηαο θαη
πξνζηαζέα ησλ αθηψλ απφ ηε ζπζζψξεπζε απνξξηκκΪησλ (θειχθε νζηξΪθσλ,
πιαζηηθΪ, ζρνηληΪ) ηεο ζπγθεθξηκΫλεο παξαγσγηθάο δξαζηεξηφηεηαο.
πλεράο παξαθνινχζεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακΫηξσλ ζην
Θεξκατθφ θφιπν.

Β.13 ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ
Σν πξφβιεκα ηεο εγθαηΪζηαζεο θεξαηψλ θηλεηάο ηειεθσλέαο (ζπλάζσο
θακνπθιαξηζκΫλσλ) κε παξΪλνκν θαη απζαέξεην ηξφπν, εηδηθΪ κΫζα ζηα αζηηθΪ θΫληξα,
Ϋρεη γηγαλησζεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα.
χκθσλα κε ηηο εθζΫζεηο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ε επηζηεκνληθά γλψζε γηα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζπλεπΪγεηαη ε πξφζθαηξε ά ε καθξνρξφληα Ϋθζεζε ζηε κε ηνληέδνπζα
αθηηλνβνιέα, φπσο εέλαη απηά πνπ εθπΫκπεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο βΪζεο θηλεηάο
ηειεθσλέαο (πςέζπρλε ειεθηξνληθά αθηηλνβνιέα -«Non-Ionizing Radiation» [NIR]), εέλαη
αθφκα αλακθηζβάηεηα ειιηπάο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξεέηαη επηζηεκνληθά αβεβαηφηεηα σο
πξνο ην εχξνο θαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθά
αθηηλνβνιέα, θαζψο θαη σο πξνο ηελ αλεθηά πνζφηεηα Ϋθζεζεο θαη ηηο αλαγθαέεο
απνζηΪζεηο απφ ηηο πεγΫο αθηηλνβνιέαο.
Σν πξνεγνχκελν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγέα θεξαηψλ
θηλεηάο ηειεθσλέαο άηαλ εμαηξεηηθΪ πνιχπινθν, αληηθαηηθφ κε απνζπαζκαηηθΫο θαη
αληηζπληαγκαηηθΫο ξπζκέζεηο εληεέλνληαο ην παξαπΪλσ πξφβιεκα, γη‟ απηφ άηαλ
επηηαθηηθά αλΪγθε ε ζεζκνζΫηεζε ελφο λΫνπ λνκηθνχ πιαηζένπ. Με κεγΪιε απνγνάηεπζε
δηαπηζηψλνπκε φηη ην λνκηθφ πιαέζην φρη κφλν δελ απινπνηάζεθε θαη δελ μεθαζΪξηζε,
αιιΪ Ϋγηλε αθφκε πην πνιχπινθν θαη ελ ηΫιεη δεκηνπξγάζεθε Ϋλα απνιχησο επλντθφ
πιΫγκα γηα ηηο εηαηξέεο θηλεηάο ηειεθσλέαο πξνθεηκΫλνπ λα γεκέζνπλ απξφζθνπηα κε
θεξαέεο θΪζε γεηηνληΪ, ζε αληέζεζε κε ηα φζα εμαγγΫιινληαλ λσξέηεξα απφ ηνπο
αξκνδένπο ηνπ λνκνζεηνχληνο Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ.
Δηδηθφηεξα επέ ησλ ξπζκέζεσλ ηνπ λΫνπ λφκνπ Ϋρνπκε λα παξαηεξάζνπκε ηα
εμάο:
1. Ο λΫνο λφκνο (Ν. 3431/06 «πεξέ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ») νξέδεη φηη ζε
πεξέπησζε εγθαηΪζηαζεο θεξαηψλ ζε απφζηαζε 300 κΫηξσλ απφ ηελ πεξέκεηξν ησλ
λνζνθνκεέσλ, ζρνιεέσλ, γεξνθνκεέσλ θιπ. ηα φξηα Ϋθζεζεο ηνπ θνηλνχ απαγνξεχεηαη λα
ππεξβαέλνπλ ην 60% ησλ ηηκψλ πνπ θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα ηεο ΚΤΑ 53571/3839/2000.
Απαγνξεχεηαη ε εγθαηΪζηαζε θεξαηψλ ζε θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζρνιεέσλ,
λνζνθνκεέσλ θαη γεξνθνκεέσλ. Σν Τπνπξγεέν δειαδά παξαβιΫπεη ηηο πξνηΪζεηο ηνπ
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πλεγφξνπ ηνπ Πνιέηε πνπ θΪλεη ιφγν σο κφλν κΫηξν πξνθχιαμεο ηελ θαζηΫξσζε
απφζηαζεο απφ θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο, ζπλερέδεη λα επηηξΫπεη ηελ εγθαηΪζηαζε απηψλ
αθφκε θαη δέπια ζε ζρνιεέα θαη αλαηξεέ ζην ζχλνιφ ηνπ παιαηφηεξν λνκνζρΫδην
(Οθηψβξηνο 2003), ην νπνέν θαζηΫξσλε ην θξηηάξην ηεο απφζηαζεο ησλ 300 κΫηξσλ απφ
θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο, παξαβιΫπνληαο, κεηαμχ Ϊιισλ, φηη ζηελ πεξηθΫξεηα δελ ππΪξρεη
ε δπλαηφηεηα κεηξάζεσλ ηεο αθηηλνβνιέαο ά θΪπνηνπ Ϊιινπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ,
πξνθεηκΫλνπ φλησο λα δηαπηζηψλεηαη φηη νη εηαηξέεο ζα ηεξνχλ ηα φξηα.
εκεηψλνπκε γη‟ Ϊιιε κηα θνξΪ φηη ηα φξηα ηεο Κ.Τ.Α. 53571/3839/2000 δελ
κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ αζθαιΫο θξηηάξην πξνζηαζέαο, θαη «ζρεηηθά κφλν αμέα Ϋρνπλ»,
αθνχ βαζέδνληαη κφλν ζηηο ζεξκηθΫο επηπηψζεηο θαη ζηηο απνδεδεηγκΫλεο επηδξΪζεηο,
ρσξέο λα ιακβΪλνπλ ππφςε θαη ηηο κε ζεξκηθΫο επηδξΪζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεέα θαη
γεληθφηεξα ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο θηλδχλνπο απφ ηελ Ϋθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά
αθηηλνβνιέα.
2. Με ην λΫν λφκν νξέδεηαη φηη πνιενδνκηθΫο παξαβΪζεηο ζε αθέλεηα επέ ησλ
νπνέσλ άδε πθέζηαηαη θαηαζθεπά θεξαέαο δελ ζα ζέγνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο Ϊδεηαο ηεο
θαηαζθεπάο ηεο θεξαέαο, εθφζνλ νη παξαβΪζεηο δελ αθνξνχλ ηελ θεξαέα ά ηνλ νηθέζθν
απηάο ά ηελ αζθΪιεηα ηνπ θηηξένπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θηέξην ά ην δψκα επέ ηνπ
νπνένπ ηνπνζεηεέηαη ε θεξαέα δελ ζηεξεέηαη αδεέαο. Ζ Ϋιιεηςε ειΫγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο
ηνπ αθηλάηνπ Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο ηελ εγθαηΪζηαζε θεξαηψλ ζε
αθέλεηα πνπ ζα Ϋρνπλ απζαέξεηεο θαηαζθεπΫο, αλ θαη απαγνξεχνληαη απφ ην Γ.Ο.Κ.
νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο ζε αθέλεηα κε απζαηξεζέεο.
3. Ζ δηαδηθαζέα Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ε νπνέα Ϋσο ζάκεξα γηλφηαλ
απφ ην ΝνκΪξρε κεηΪ ηελ ππνβνιά ΜειΫηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ),
αιιΪδεη πιάξσο. ΠιΫνλ ε Μ.Π.Δ. ζα θαηαηέζεηαη ζηελ νηθεέα Γ.Γ. ΠεξηθΫξεηαο, ε νπνέα ζα
απνθαέλεηαη κεηΪ ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δζληθάο Δπηηξνπάο Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο
(Δ.Δ.Α.Δ.). Απηφ ζεκαέλεη φηη παξαθΪκπηεηαη ε ηνπηθά θνηλσλέα, ε νπνέα πιΫνλ δελ ζα
Ϋρεη ιφγν ζε δεηάκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ θαη πνπ Ϊπηνληαη ηεο δεκφζηαο πγεέαο θαη ηνπ
πεξηβΪιινληνο. Χζηφζν ε γλσκΪηεπζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ. δελ κπνξεέ λα αμηνινγάζεη θαη κε
πεξηβαιινληηθΪ θξηηάξηα ηε θαηΪιιειε ζΫζε γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ ζηαζκψλ βΪζεο θαη
λα πεξηγξΪθεη ηα αλαγθαέα κΫηξα πνπ επηβΪιιεηαη λα ιεθζνχλ γηα λα απνθεπρζνχλ ά λα
κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ζην αλζξσπνγελΫο, θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβΪιινλ απφ ηελ
εγθαηΪζηαζε ησλ θεξαηψλ. Δπέζεο δελ θαηαξηέζζεθαλ εηδηθΫο πξνδηαγξαθΫο γηα ηηο Μ.Π.Δ
πνπ αθνξνχλ εγθαηΪζηαζε θεξαηψλ θηλεηάο ηειεθσλέαο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ θαηΪ
ηξφπν εηδηθφ θαη εκπεξηζηαησκΫλν ηα θξέζηκα δεηάκαηα πνπ ζπλΪπηνληαη κε ηηο
επηπηψζεηο ζηελ πγεέα θαη ην πεξηβΪιινλ απφ ηελ Ϋθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά
αθηηλνβνιέα.
4. ηηο άδε εγθαηεζηεκΫλεο παξΪλνκεο θεξαέεο δέλεηαη ε δπλαηφηεηα εθ ησλ
πζηΫξσλ ππνβνιάο Μ.Π.Δ. θαη Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, αλνέγνληαο ην δξφκν ηεο
λνκηκνπνέεζεο ρηιηΪδσλ παξΪλνκσλ θεξαηψλ κΫζα ζηηο πφιεηο. ΠΫξα φκσο απφ απηφ, ε
ελ ιφγσ ξχζκηζε Ϋξρεηαη ζε αληηδηαζηνιά κε ηε λνκνινγέα ηνπ πκβνπιένπ ηεο
Δπηθξαηεέαο ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ε Ϋιιεηςε ηεο Μ.Π.Δ θαη ηεο Ϋγθξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ δελ κπνξεέ λα θαιπθζεέ κε ηελ ηάξεζε εθ ησλ πζηΫξσλ ηεο
παξαπΪλσ δηαδηθαζέαο.
5. Ο λφκνο ζπλερέδεη λα εμαηξεέ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο
απφ νπνηαδάπνηε δηαδηθαζέα αδεηνδφηεζεο θαη ειΫγρνπ ησλ επηπηψζεσλ ηεο δεκφζηαο
πγεέαο. Καη δελ ειάθζεζαλ ππφςε νη πην πξφζθαηεο κειΫηεο ζρεηηθΪ κε ηελ
επηθηλδπλφηεηα ηεο κε ηνλέδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθάο αθηηλνβνιέαο Ϋηζη ψζηε λα κεησζνχλ
ζεκαληηθΪ ηα φξηα ηεο επηηξεπφκελεο Ϋθζεζεο θαη λα ζεζπηζζνχλ ειΪρηζηεο απνζηΪζεηο.
6. Γελ πηνζεηάζεθε ε αξρά ηεο πξνθχιαμεο ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζην
πξσηνγελΫο θνηλνηηθφ δέθαην κε ηε πλζάθε ηνπ ΜΪαζηξηρη (1992), Ϊξζξα 130Ρ-Σ θαη ζην
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αξ.174 παξ.2 ηεο Δ.πλζ.Δ.Κ. θαη ζεσξεέηαη (θαη απφ ην Γ.Δ.Κ.) δεζκεπηηθφο θαλφλαο
δηθαένπ Ϊκεζεο εθαξκνγάο θαη ζπλεπψο ζχκθσλα θαη κε ην αξ. 28παξ.1 ηνπ
πληΪγκαηνο απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαένπ θαη
ππεξηζρχεη απφ θΪζε Ϊιιε αληέζεηε δηΪηαμε λφκνπ. ε δηεζλΫο επέπεδν ην ζηνηρεηψδεο
κΫηξν πξνθχιαμεο εέλαη ε θαζηΫξσζε απφζηαζεο απφ θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο. Απηφ
ηζρχεη ζε πνιιΫο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Γεξκαλέα, Απζηξέα, νπεδέα, Ηηαιέα θιπ.)
δεδνκΫλνπ φηη δελ πθέζηαληαη φξηα αζθαιεέαο, αιιΪ φξηα επηθηλδπλφηεηαο. Δπέζεο δελ
εθαξκφδεηαη νχηε ε αξρά ηεο ζπλεηάο απνθπγάο.
Δπεηδά εέλαη ζαθΫο φηη αθαηξνχληαη πιΫνλ αθφκε θαη απηΫο νη πεξηνξηζκΫλεο
αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο θαη αλνέγεη ν δξφκνο γη‟ αθφκε πεξηζζφηεξεο
θεξαέεο κΫζα ζηηο πφιεηο ρσξέο πιΫνλ δπλαηφηεηα Ϊκπλαο ησλ πνιηηψλ.
Δπεηδά πνιιΫο ξπζκέζεηο ηνπ λΫνπ λφκνπ εέλαη ακθέβνιεο ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη
Ϋξρνληαη ζε επζεέα αληέζεζε κε ηελ λνκνινγέα ηνπ ηΔ.
Δπεηδά ν λΫνο λφκνο δελ δηαθπιΪζζεη ηε δεκφζηα πγεέα ελψ εέλαη ζέγνπξν φηη θαη ε
θνηλσληθά εηξάλε ζα δηαηαξαρζεέ ζεκαληηθΪ.
Δπεηδά ηΫινο εέλαη αληέζεηνο κε ην Κνηλνηηθφ Γέθαην ην νπνέν νθεέιεη λα ζΫβεηαη θαη
λα εθαξκφδεη ε ρψξα καο.
ΕΖΣΟΤΜΔ:
Να ηξνπνπνηεζεέ Ϊκεζα ν λΫνο λφκνο ζχκθσλα κε ηηο πξνηΪζεηο ηνπ πλεγφξνπ
ηνπ Πνιέηε, ηε λνκνινγέα ηνπ ηΔ αιιΪ θαη κε ηηο δηθΫο καο.

Β.14 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ
Ζ αλΪπηπμε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο δελ Ϋδεημε θαλΫλα ελδηαθΫξνλ γηα ηα θηέξηα
παιαηνηΫξσλ επνρψλ θαη ηα αξραέα θαη βπδαληηλΪ κλεκεέα ηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο ε
δηαηάξεζά ηνπο γέλεηαη απνζπαζκαηηθΪ ρσξέο λα ππΪξρεη θξνληέδα γηα ηελ θπζηνινγηθά
ελζσκΪησζά ηνπο ζε ππξάλεο αζηηθνχο κε ραξαθηεξηζηηθΪ απφ ην παξειζφλ ηεο πφιεο
(ρακειά δφκεζε, πξΪζηλν) αιιΪ πεξηβΪιινληαη απφ ηα λΫα θηέξηα θηηζκΫλα ζπκβαηηθΪ θαη
κε ηδηαέηεξα πςεινχο ζπληειεζηΫο δφκεζεο. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κλεκεέα ηεο πφιεο
αζθπθηηνχλ θαη δελ ζπκβΪιινπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξέαο θαη ηεο παξΪδνζεο απφ
ηνπο πνιέηεο, ηνπο θαηνέθνπο ηεο πφιεο θαη ηνπο επηζθΫπηεο ηεο. Έλα κλεκεέν, Ϋλα
δηαηεξεηΫν θηέζκα, πληγκΫλν ζηηο πνιπθαηνηθέεο θαη ζηηο δηαθεκέζεηο φζν θαη αλ Ϋρεη
επηζθεπαζηεέ θαη απνθαηαζηαζεέ ππνδεηγκαηηθΪ (ιακπξφ παξΪδεηγκα ην αξρνληηθφ
Καπαληδά – πξψελ ΝΑΣΟ – θαη Ϋδξα ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζηηθάο Πξσηεχνπζαο,
εμαθαληζκΫλν πέζσ απφ πνιπθαηνηθέεο θαη δηαθεκέζεηο) δελ κπνξεέ λα κεηαδψζεη ην
κάλπκα ηεο δηαηάξεζάο ηνπ.
Ζ δηαηάξεζε παιαηψλ ηζηνξηθψλ θηηζκΪησλ θαη κλεκεέσλ επηηξΫπεη ζηνλ πνιέηε λα
ηαπηηζηεέ κε ηελ πφιε ηνπ, λα ηελ αλαγλσξέδεη. Ζ αλαγλψξηζε ηνλ βνεζΪ λα κελ
απνμελψλεηαη απφ ηνλ ηφπν ηνπ. Γηα λα κπνξΫζεη φκσο λα αλαγλσξέδεη ηα κλεκεέα ηεο
πφιεο ηνπ ζα πξΫπεη λα κΪζεη γη' απηΪ, λα η' αγαπάζεη. Σα παηδηΪ ηεο πφιεο, νη καζεηΫο
κπνξνχλ λα βξνπλ ζ' απηάλ ην θαιχηεξν ζρνιεέν ηζηνξέαο. Ζ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξέαο
κΫζα απφ ηηο δσληαλΫο καξηπξέεο πνπ απνηεινχλ ηα θηέξηα φισλ ησλ επνρψλ δελ κπνξεέ
λα αληηθαηαζηαζεέ απφ θαλΫλα βηβιέν. ΚΪηη πνπ ην γλσξέδεηο θαη ην αγαπΪο δελ ην
θαηαζηξΫθεηο.
Δέλαη εχθφιν λα απνθεχγνληαη νη βαλδαιηζκνέ κλεκεηαθψλ ρψξσλ φηαλ απηΪ εέλαη
γλσζηΪ θαη εκπλΫνπλ αγΪπε θαη ζεβαζκφ. ΑιιΪ δελ ππΪξρεη ζε εθαξκνγά νχηε Ϋλα
πξφγξακκα γλσξηκέαο κε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο απφ ηνπο θνξεέο πνπ Ϋρνπλ
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ππνρξΫσζε λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ. Πξνζηαζέα ησλ κλεκεέσλ δελ εέλαη λα ηα
θιεηδακπαξψλνπκε θαη λα ηα πεξηθξΪδνπκε κε ςειΪ θηγθιηδψκαηα.
Πξνζηαζέα εέλαη λα ηα θΪλνπκε γλσζηΪ θαη αγαπεηΪ.
Δέλαη ππνθξηζέα λα πηζηεχεη ην θξΪηνο φηη ππΪξρεη ειπέδα γηα ηε δηΪζσζε ησλ
ηζηνξηθψλ ηφπσλ κε ην λα δηαηεξεέ ζηα θΫληξα ησλ πφιεσλ ηνπο ζπληειεζηΫο δφκεζεο
ηφζν ςεινχο. Σα θΫληξα αζθπθηηνχλ θαη ε κλεκεηαθά θιεξνλνκηΪ αξγνπεζαέλεη. Οη
ειΪρηζηνη ειεχζεξνη ρψξνη θαιχπηνληαη κε ακθέβνιεο πνηφηεηαο λΫα θηέξηα πνιιΫο θνξΫο
κε ηελ πξσηνβνπιέα ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο "γηα θνηλσθειεέο ζθνπνχο". Γηα
θνηλσθειεέο ζθνπνχο ρΪζεθε ην δαζΪθη ζηηο αξΪληα ΔθθιεζηΫο γηα λα θαηαζθεπαζηεέ Ϋλα
Μνπζεέν - ιεο θαη δελ ππάξρε Ϊιινο δηαηηζΫκελνο ρψξνο ά δελ ζα κπνξνχζε γη' απηφλ ηνλ
ζθνπφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεέ Ϋλα παιηφ θηέξην ηεο πφιεο. Γηα θνηλσθειεέο ζθνπνχο
θηέζηεθε απφ ην Γάκν Θεζζαινλέθεο ην ειεχζεξν νηθφπεδν θαη ειΪρηζηε αλΪζα ηεο
πφιεο θνληΪ ζηνλ Άγην Αληψλε θαη ηνλ ΚηλεκαηνγξΪθν "Μαθεδνληθφλ".
Δέλαη ππνθξηζέα λα ππνζηεξέδεηαη απφ ην θξΪηνο φηη πξνζηαηεχεηαη ε
αξρηηεθηνληθά θιεξνλνκηΪ φηαλ ηα δηαηεξεηΫα θηέξηα πνπ αλάθνπλ ζε ηδηψηεο δελ
εληζρχνληαη απφ θαλελφο εέδνπο ζνβαξά νηθνλνκηθά ελέζρπζε ψζηε λα απνθαηαζηαζνχλ
θαη θαηαξξΫνπλ θαζεκεξηλΪ. Αλ θαη γη' απηφ πξνβιΫπεη ν λΫνο Νφκνο 2039/92 ην θξΪηνο
δελ πξνσζεέ ηα ζρεηηθΪ δηαηΪγκαηα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ.
Γη' απηφ ρξεηΪδεηαη λα πξνσζεζεέ ζην θνηλσληθφ ζχλφιν ε ζεκαζέα ηεο δεκφζηαο
θαη ηδησηηθάο επΫλδπζεο ζηελ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ.
Απηά ε ηδΫα πινπνηεέηαη κε:
1. ΑληαπνδνηηθΪ νθΫιε ζε πεξένδν ππναπαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγέα
δξαζηεξηνηάησλ κε ηδηαέηεξα απμεκΫλε εξγαζηαθά ζπκκεηνρά ζε ζρΫζε κε ην επελδπκΫλν
θεθΪιαην.
2. Δμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα ηελ επηδφηεζε ηεο αλεξγέαο, ιφγσ δηαηάξεζεο ηεο
απαζρφιεζεο ά δεκηνπξγέαο λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο.
3. Αλαθχθισζε ηνπ θεθαιαένπ ησλ θνλδπιέσλ πνπ δηαηέζεληαη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ θεληξηθψλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ.
Να επηδησρζεέ κηα θαηΪιιειε πνιηηηθά πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο
ψζηε λα γέλεη ζηηο νηθνλνκηθΫο κνλΪδεο θαη ζηελ θνηλά γλψκε, ζπλεέδεζε ην γεγνλφο φηη ηα
πνζΪ πνπ δηαηέζεληαη ζηελ πξνζηαζέα απνηεινχλ παξαγσγηθά επΫλδπζε θαη λα θαηαζηεέ
ζαθάο ε δηαθνξΪ αλΪκεζα ζην θαηλνκεληθφ θφζηνο ηεο πξνζηαζέαο, ην πξαγκαηηθφ ηεο
θφζηνο θαη ηα θΫξδε πνπ απηά απνθΫξεη.
Να επηδησρζεέ ε αλΪπηπμε κηαο ελεξγεηηθάο πνιηηηθάο δηαηΪμεσλ θαη νηθνλνκηθψλ
θηλάηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηΪο κεηαμχ ησλ νπνέσλ:
ελεξγεηηθά πνιηηηθά φπνπ εέλαη δπλαηφλ, κεηαηξνπάο παιαηψλ θηηξέσλ ζε λΫεο ρξάζεηο
ζηα πιαέζηα πξνγξακκΪησλ θΪιπςεο ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θνηλάο
σθΫιεηαο ζην βαζκφ πνπ κηα ηΫηνηα πνιηηηθά ζπκβηβΪδεηαη κε ηελ αξρηηεθηνληθά ησλ
θηηξέσλ.
Ζ αλΪδεημε ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλέθεο σο "πνιηηηζηηθάο πξσηεχνπζαο" ηεο
Δπξψπεο ην 1997, Ϋδεημε ηελ Ϋλδεηα ησλ αξρψλ θαη ηελ Ϋιιεηςε θαληαζέαο. ηη Ϋκεηλε
άηαλ κηα γεχζε παλεγπξηνχ θαη Ϋλαο ρνξφο δηζεθαηνκκπξέσλ γηα ηνπο εξγνιΪβνπο. ΠΫξα
απ‟ ην φηη κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεθαλ θΪπνηεο ππνδνκΫο, ζεκαληηθφ εέλαη λα ηνλέζνπκε
φηη δελ εληζρχζεθαλ νη ζπιινγηθΫο πνιηηηζκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, νχηε θαη ε ηνπηθά
θαιιηηερληθά παξαγσγά θαη ε ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ ζηα πνιηηηζηηθΪ δξψκελα πξηλ,
θαηΪ ηε δηΪξθεηα θαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ "1997".
εκαληηθΪ κλεκεέα παξΫκεηλαλ εξγνηΪμηα θιεηζηΪ θαη ρσξέο ηελ Ϊκεζε πξννπηηθά
ζπλΫρηζεο. Άιια εμαθνινπζνχλ λα βξέζθνληαη ρσξέο ζπγθεθξηκΫλα πξνγξΪκκαηα
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νινθιάξσζεο (αξραηφηεηεο πιαηεέαο Γηνηθεηεξένπ, νδνχ Απειινχ, βπδαληηλΪ ηεέρε) θαη
Ϊιια εέλαη ζε θαηΪζηαζε πιάξνπο εγθαηΪιεηςεο. ηελ ηειεπηαέα θαηεγνξέα αλάθνπλ θαη
ηα έρλε ησλ βπδαληηλψλ λεξφκπισλ, ζηηο παξπθΫο ηεο πφιεο θαη κΫζα ζηα ελαπνκεέλαληα
ξΫκαηα. Καλεέο δελ Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ζβάζεη ηηο ηειεπηαέεο κλάκεο ησλ πδΪηηλσλ
δξφκσλ, νχηε λα ζΪςεη ηηο ηειεπηαέεο θνηλφρξεζηεο θξάλεο θαη δεμακελΫο θΪησ απφ ηελ
Ϊζθαιην ησλ πνιχβνπσλ νδηθψλ αξηεξηψλ.
Αθφκε πην ηξαγηθΪ εέλαη ηα πξΪγκαηα γηα ηα λεψηεξα κλεκεέα ηεο Θεζζαινλέθεο,
φπνπ νιφθιεξα ζχλνια ζην ηζηνξηθφ θΫληξν ηεο πφιεο αθάλνληαη Ϋξκαηα πξνο βνξΪ,
ζηελ φξεμε πεξηζηαζηαθψλ ζπκθεξφλησλ «αμηνπνέεζεο» εέηε μεθνηιηΪδνληαη θαη
δεκηνπξγνχλ ην ζθεληθφ ζε «εθζπγρξνληζηηθάο αληέιεςεο» εκπνξηθΪ θΫληξα, φπσο ε
ηζηνξηθά θαπλαπνζάθε ηεο Απζηξνειιεληθάο ζηελ νδφ Σζηκηζθά. ΥαξαθηεξηζκΫλα σο
ρψξνη πνιηηηζκνχ κεγΪια ηζηνξηθΪ βηνκεραληθΪ ζπγθξνηάκαηα, φπσο ην δπζνπνηεέν ΦΗΞ,
εγθαηαιεέπνληαη ζηε κνέξα ηνπ θαηαξξΫνληνο παξαζθελένπ, δαλεέδνληαο αέγιε ζε
γεηηληΪδνληα θΫληξα δηαζθΫδαζεο!
Ζ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσάο ηεο πφιεο ζπλαθνινπζεέηαη απφ ηελ
ρακεινχ θαη πεξηνξηζκΫλνπ επηπΫδνπ πνιηηηζηηθά θέλεζε.
Ζ αλαθαέληζε νξηζκΫλσλ ρψξσλ ά κεκνλσκΫλσλ θηεξέσλ ζπλΫβαιε απ' ηε κηα
κεξηΪ ζην εππξφζσπν ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ρσξέο φκσο λα ζπκβΪιιεη θαη ζηελ
Ϊλζηζε ηεο θαιιηηερληθάο δεκηνπξγέαο. Γηαηέ πνιηηηζκφο δελ εέλαη νη «ρψξνη». Δέλαη ε
αλΪπηπμε ηεο θαιιηηερληθάο δεκηνπξγέαο θαη ειεχζεξεο Ϋθθξαζεο ησλ δεκηνπξγψλ θαη
ησλ εξαζηηερλψλ. Σν γεγνλφο φηη ε Θεζζαινλέθε δελ δηαζΫηεη ζεαηξηθά δσά, αλ θαη
ζεσξεηηθΪ δηαζΫηεη πνιινχο ζεαηξηθνχο ρψξνπο, απνδεηθλχεη ηε ιαλζαζκΫλε νδφ ηεο
πνιηηηθάο γηα ηα πνιηηηζηηθΪ ζΫκαηα πνπ αθνινπζάζεθε.
Ζ Θεζζαινλέθε πφιε κεζνγεηαθά, θσηνγελάο κε πνιπεζληθφ θαη θνζκνπνιέηηθν
ηζηνξηθφ παξειζφλ, κπνξεέ θαη πξΫπεη λα ζηεξέδεη ηελ παξαγσγά θαιιηηερληθψλ
πξσηνβνπιηψλ λα αλαδεέμεη Ϋλα πνιππνιηηηζκηθφ πλεχκα θαη λα δεκηνπξγάζεη θαλΪιηα
επηθνηλσλέαο θνηλνχ θαη θαιιηηερλψλ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ννκαξρέαο θαη ηνπ «ΚΫληξνπ Πνιηηηζκνχ», φηαλ δελ
εμππεξεηνχλ ηελ πξνζσπηθά πξνβνιά ηνπ ΝνκΪξρε, δηαθξέλνληαη απφ Ϋιιεηςε
ζπληνληζκνχ κε ηνπο ινηπνχο θνξεέο πνπ παξΪγνπλ ζπλαθΫο Ϋξγν, αδχλακε δηαρεέξηζε
θαη αλχπαξθηε ππνδνκά πινπνέεζεο.
Γελ απνηεινχλ ιχζε γηα ηελ πνιηηηζηηθά ππνδνκά ηεο πφιεο νη θξνπλνέ
εθαηνκκπξέσλ ζε ακθέβνιεο Ϋθβαζεο γηγαληηαέεο αλαθαηαζθεπΫο ρψξσλ πνιηηηζκνχ.
Απαηηνχληαη εηιηθξηλεέο πξνζπΪζεηεο δεζκεχζεσλ γηα ηελ αλΪδεημε ρψξσλ κλεκεέσλ κε
επθΪληαζηεο πξνηΪζεηο αλακφξθσζεο ρψξσλ, πνπ δηαηεξνχλ ηελ ηζηνξηθά θπζηνγλσκέα
ηεο πφιεο. ΥξεηΪδνληαη πνηθέια πξνγξΪκκαηα επηρνξάγεζεο γηα ηελ αλαλΫσζε ηνπ
νηθηζηηθνχ δπλακηθνχ επαέζζεησλ πεξηνρψλ φπσο ε Άλσ Πφιε, αληέ γηα εθαξκνγΫο
ζθελνγξαθηθψλ επεκβΪζεσλ γηα πνιινζηά θνξΪ. ΓξαζηηθΫο παξεκβΪζεηο γηα
επαλΫληαμε – αχμεζε θαηΪ πεξέπησζε – ηνπ πξΪζηλνπ θαη ελζσκΪησζε κε δηαηάξεζε
ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απνζπαζκΫλσλ κεηαμχ ηνπο, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, ζε
επξχηεξεο πεξηνρΫο κε Ϋιιεηςε ζπλεθηηθνχ ηζηνχ (απφ ηαπξνχπνιε Ϋσο Ππιαέα). Να
επαλαζπκθηιησζεέ ε πφιε κε ηελ ηζηνξέα ηεο, ην πξΪζηλν θαη ην λεξφ.

Β.15 ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ
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Σν αζηηθφ πξΪζηλν απνηειεέ Ϋλα βαζηθφ παξΪγνληα βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο δσάο ζε κηα
πφιε πξνζθΫξνληαο ζηνπο πνιέηεο πξνζηαζέα απφ ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβΪιινληνο,
νμπγφλν, αλαςπρά, αηζζεηηθά απφιαπζε θαη πγηεηλφηεξεο ζπλζάθεο δηαβέσζεο.
Ζ επηθΪλεηα αζηηθνχ πξΪζηλνπ (πΪξθα θαη δελδξνζηνηρέεο) ζηε Θεζζαινλέθε εέλαη Ϋμη
θνξΫο κηθξφηεξε απφ ηα ειΪρηζηα δηεζλψο απνδεθηΪ. ΤπΪξρνπλ φκσο ζπλνηθέεο κε 15 σο
20 θνξΫο κηθξφηεξε επηθΪλεηα (Κ. Σνχκπα, ΑλΪιεςε, Ξεξνθξάλε).
o Να δηαηεξεζεέ ην ππΪξρνλ πξΪζηλν θαη ε θπζηθά δηακφξθσζε ησλ ξεκΪησλ, κε
παξΪιιειν θαζαξηζκφ θαη πξνζηαζέα ηνπο.
o Να κε θφβνληαη δΫλδξα κΫζα ζηε πφιε. Λχζεηο ππΪξρνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε,
φπσο δεέρλεη θαη ε εκπεηξέα ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ πνπ δηαηεξνχλ ά απμΪλνπλ
ην πξΪζηλν θαη ηηο δελδξνζηνηρέεο ηνπο.
o Να θπηεπηνχλ φινη νη ρψξνη νη ραξαθηεξηζκΫλνη σο πξνθάπηα θαη νη αθΪιππηνη
ρψξνη ησλ πνιπθαηνηθηψλ.
o ΓΫζκεπζε φισλ ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ πνπ βξέζθνληαη κΫζα ζην πνιενδνκηθφ
ζπγθξφηεκα.
o Να κελ αλεγεέξνληαη θηέξηα γηα νπνηαδάπνηε ρξάζε ζε ειεχζεξνπο ά θαη
πξΪζηλνπο ρψξνπο.
o Σα πΫξαλ θΪζε ακθηζβάηεζεο ππφ θαηεδΪθηζε παιηΪ θηέξηα λα δέλνπλ ηε ζΫζε
ηνπο ζε ρψξνπο πξΪζηλνπ.
o Να θαηαβιεζεέ θΪζε πξνζπΪζεηα αχμεζεο ηεο παξφδηαο βιΪζηεζεο ζε φινπο
ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο.
o Γεκηνπξγέα ππεχζπλνπ δηαδεκνηηθνχ (ά κεηξνπνιηηηθνχ) θνξΫα δηαρεέξηζεο
ελδναζηηθνχ πξΪζηλνπ, ζεζκηθά πξνζηαζέα ησλ ρεηκΪξξσλ θαη ζπκκεηνρά εθπξνζψπεζε Πεξηβαιινληηθψλ θαη Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε
ηεο ηχρεο αιιΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ ζηνλ ηξφπν δηαρεέξηζεο ηνπ εληαένπ νηθνινγηθνχ
απηνχ δηθηχνπ ηεο Θεζζαινλέθεο.
Με πξφζρεκα ηελ ηθαλνπνέεζε θπθινθνξηαθψλ ά θνηλσληθψλ αλαγθψλ, αθφκε θαη
ην ειΪρηζην απηφ πξΪζηλν θαηαζηξΫθεηαη. ΠαξΪ ηηο δηαθεξχμεηο, νη θξαηηθνέ θαη δεκνηηθνέ
Ϊξρνληεο πινπνηνχλ πνιηηηθά κεέσζεο ηνπ πξΪζηλνπ. Σα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρνπκε ζπλερά
δεέγκαηα ππνβΪζκηζεο, φπσο:
 νη δηαπιαηχλζεηο νδνζηξσκΪησλ ζε βΪξνο ησλ πεδνδξφκσλ ζηελ ΚΪησ Σνχκπα
(εμαθΪληζε κεγΪισλ δελδξνζηνηρηψλ),
 ε θαηαζηξνθά ηνπ ΠΪξθνπ ηεο ΚιεκαηαξηΪο θαη ηνπ Άιζνπο 40 Δθθιεζηψλ (ιφγσ
εγθαηΪζηαζεο ζρνιηθνχ ζπγθξνηάκαηνο θαη ηνπ Σειιφγιεηνπ, αληέζηνηρα),
 ε ηζνπΫδσζε ελφο απφ ηα ηειεπηαέα ξΫκαηα ζηηο 40 ΔθθιεζηΫο,
 νη επεκβΪζεηο ηνπ Γάκνπ Σξηαλδξέαο ζηελ ηνπνζεζέα «ΝηακΪξηα» (ζε πεξηνρά ηνπ
Ϋηρ νπ) θαη νη επηβνπιΫο γηα ην πΪξθν «Μ. Μαληνχ»,
 νη παξεκβΪζεηο ζηνλ «Κάπν ηνπ Καινχ» θαη ζην γάπεδν ηνπ ΠΑΟΚ,
 ε θνπά δΫληξσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνζηαζένπ Αιιαηέλε,
 ε αλΫγεξζε ηνπ λΫνπ Γεκαξρηαθνχ ΜεγΪξνπ ζην πξψελ ΠΪξθν ΣζηξνγηΪλλε θαη
 νη πεξέεξγεο ζπδεηάζεηο εκπνξεπκαηνπνέεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔΘ.
Οη ζπλΫπεηεο εέλαη ε ρεηξνηΫξεπζε ηνπ αζηηθνχ κηθξνθιέκαηνο (αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζέαο ηε ζεξκά επνρά), πεξηζζφηεξν λΫθνο, αηζζεηηθά ππνβΪζκηζε ηεο πφιεο.
ΑιιΪ θαη νη ελαπνκεέλαληεο ρψξνη δελ δηαρεηξέδνληαη ζσζηΪ, κε απνηΫιεζκα ηελ
ππνβΪζκηζά ηνπο. Σα δΫληξα θιαδεχνληαη κε απαξΪδεθηα απζηεξφ ηξφπν ελψ
πιαθνζηξψζεηο θαη επεκβΪζεηο ηζηκΫληνπ θαηαζηξΫθνπλ ην ραξαθηάξα ηνπο. Δπέζεο, δελ
ππΪξρεη κηα εληαέα αληηκεηψπηζε θαη δηαρεέξηζε, αιιΪ νη πξΪζηλνη ρψξνη ζεσξνχληαη σο
απνκνλσκΫλεο «λεζέδεο», ιέγν-πνιχ «αλαμηνπνέεηεο» θαη γη‟ απηφ θαηΪ θαηξνχο
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«αμηνπνηνχληαη» κε ηε «θχηεπζε» θΪπνηνπ θηηξένπ ά γηα ην παξθΪξηζκα απηνθηλάησλ.
ΓεληθΪ, νη πξΪζηλνη ρψξνη αληηκεησπέδνληαη κε ερζξφηεηα θαη δελ ζεσξνχληαη σο ζηνηρεέν
αλαβΪζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ πνιηηψλ. Ζ πφιε αλαπηχζζεηαη, ηφζν ζε Ϋθηαζε
φζν θαη ζε ππθλφηεηα, εηο βΪξνο ηνπ πξΪζηλνπ, ησλ δαζψλ θαη ηεο ππαέζξνπ.
ΘΫινληαο λα αλαδεέμνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο δηαθνξεηηθάο αληηκεηψπηζεο ηνπ
ελδναζηηθνχ πξΪζηλνπ σο αλαπφζπαζηνπ ζπζηαηηθνχ κηαο πγηνχο θαη εχξπζκεο πφιεο,
αιιειΫλδεηνπ κε ηελ πγεέα (ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) ησλ πνιηηψλ ηεο, θαηαιάμακε ζηηο
αθφινπζεο πξνηΪζεηο νινθιεξσκΫλεο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρεέξηζεο ησλ πξΪζηλσλ
ρψξσλ ηεο Θεζζαινλέθεο. Δλψ κΫρξη ζάκεξα ε πφιε ζεσξνχληαλ σο Ϋλα ζπκπαγΫο
αζηηθφ ζψκα κε ιέγν πξΪζηλν, νη αθφινπζεο πξνηΪζεηο ζΫινπλ λα αλαδεέμνπλ ηε ινγηθά
ηεο δηαζπνξΪο κηθξφηεξσλ αζηηθψλ ελνηάησλ (θαη ηδαληθΪ γεηηνληψλ) κΫζα ζε Ϋλα
ελνπνηεκΫλν δέθηπν βιΪζηεζεο πςειάο νηθνινγηθάο θαη αλαςπρηθάο αμέαο. Αληέ ε πφιε λα
εηζδχεη αξγΪ θαη θαηαζηξνθηθΪ ζηα γχξσ δΪζε, πξνηεέλνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ
δηΪδξνκνη – πξνεθηΪζεηο ηνπ δΪζνπο κΫζα ζηελ έδηα ηελ πφιε.
ΔπηπιΫνλ, ε ζπλνιηθά απηά ζεψξεζε ηνπ ελδναζηηθνχ πξΪζηλνπ δελ πξΫπεη λα
αγλνάζεη ηελ ηζηνξέα ηεο πφιεο θαη ηδηαέηεξα ηα πνιηηηζηηθΪ ηεο κλεκεέα θαη θηέξηα πνπ
αλαδεηθλχνπλ κηα πνιηηηζηηθά πνξεέα αλΪ ηνπο αηψλεο. Έηζη, πξνβιΫπνπκε ηελ Ϋληαμε
πνιηηηζηηθψλ κλεκεέσλ, κε αλΪδεημε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ ηνπο, κΫζα ζην
πξναλαθεξζΫλ πξΪζηλν δέθηπν. ΚΪηη παξφκνην απνηειεέ θαη ην ζρΫδην ελνπνέεζεο
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηελ Αζάλα, εκπλεπζηάο ηνπ νπνένπ άηαλ ν αεέκλεζηνο Α.
Σξέηζεο. Χζηφζν, εθεέλν εληνπέδεηαη κφλν ζην θΫληξν ηεο πφιεο.
Κχξηνη Ϊμνλεο ηνπ δηθηχνπ πνπ πξνηεέλνπκε δελ κπνξνχλ παξΪ λα εέλαη: α) ην Ϋηρ
νπ, πνπ αγθαιηΪδεη κε ηηο πξνζηαηεπηηθΫο ηνπ ηδηφηεηεο ηελ πφιε θαη β) ην ζαιΪζζην
κΫησπν, κε ην παξαιηαθφ πΪξθν. Άμνλεο δηεέζδπζεο ηνπ πξΪζηλνπ κΫζα ζηελ πφιε
κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ ηα αγλνεκΫλα θαη ππνβαζκηζκΫλα ζάκεξα ξΫκαηα, φπσο θαη ν
κεγΪινο ρψξνο ζην θΫληξν ηεο πφιεο (ΑΠΘ, ΓΔΘ, Γ‟ .., ΥΑΝΘ) πνπ Ϋηζη θη αιιηψο
απνηειεέ δηαθξηηφ φξην ηεο αλαηνιηθάο απφ ηελ θεληξηθά Θεζζαινλέθε.
ΠεξηθεξεηαθΪ ηεο πφιεο ζα πξΫπεη λα επαλαδηεθδηθεζεέ ην «πξΪζηλν ηφμν» απφ
ην Γαιιηθφ Ϋσο ηελ θνηιΪδα ηνπ Αλζεκνχληα σο δσηηθά επαθά κε ηα πεξηαζηηθΪ θπζηθΪ
νηθνζπζηάκαηα θαη ην ΥνξηηΪηε, ζηφρνο πνπ ζα δηεθδηθάζεη θαη ηελ αλφξζσζε ησλ πην
ππνβαζκηζκΫλσλ δαζηθψλ πεξηνρψλ. ΣΫινο, κπνξεέ λα ππΪξμεη θαη Ϋλα «γαιΪδην ηφμν»
ζην νπνέν λα ζεσξεζνχλ κε ζπλνιηθφηεξν ηξφπν νη πγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζέαο πνπ
βξέζθνληαη γχξσ απφ ηε Θεζζαινλέθε (δΫιηα Αμηνχ, Λνπδέα, ΑιηΪθκνλα, εθβνιΫο
Γαιιηθνχ, ιέκλεο Κνξψλεηα θαη Βφιβε), κε Ϊιιεο ηνπηθάο ζεκαζέαο πεξηνρΫο (Δπαλσκά,
Αγγεινρψξη, θνέηε Γαιιηθνχ πνηακνχ, ιέκλεο Μαπξνχδα θαη ΛΪληδα, ηξπκσληθφο
Κφιπνο) θαη ην Θεξκατθφ Κφιπν. Χζηφζν, παξαθΪησ ζα εζηηΪζνπκε ζηελ πξφηαζε γηα
Ϋλα δέθηπν ελδναζηηθνχ πξΪζηλνπ.
Πεξηνρά Κεληξηθάο Θεζζαινλέθεο
Κχξηα πξφηαζε εδψ απνηειεέ ε δεκηνπξγέα πνιηηηζηηθνχ πΪξθνπ κε ηελ
απνκΪθξπλζε ηεο ΓΔΘ θαη ηνπ Γ‟ ψκαηνο ηξαηνχ θαη ηελ ελνπνέεζε θαη θχηεπζε ησλ
αλνηθηψλ ρψξσλ. Παιηφηεξε πξφηαζά καο γηα ρσξνζΫηεζε ηνπ Γεκαξρεένπ ζην
ηξαηεγεέν, δπζηπρψο δελ ειάθζε ππφςε – αληέζεηα πξνθξέζεθε ε αλΫγεξζε ηνπ
Γεκαξρεένπ ζην πξψελ ΠΪξθν ΣζηξνγηΪλλε, ε νπνέα νδάγεζε ζηελ απψιεηα ελφο αθφκε
πνιχηηκνπ πξΪζηλνπ ρψξνπ. Ζ απφθαζε γηα κεηαθνξΪ ηεο ΓΔΘ ζην ΣΔΗ έλδνπ εέλαη κηα
θαιά εμΫιημε γηα ηελ πφιε, ε νπνέα δελ πξΫπεη λα κεέλεη απνκνλσκΫλε θαη
απνζπαζκαηηθά. ΠξΫπεη λα ζπκπιεξσζεέ κε ηελ απνκΪθξπλζε ηνπ Γ‟ ψκαηνο ηξαηνχ,
ηε δηαηάξεζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηάξα ησλ θηηξέσλ φπνπ Ϋρεη ηψξα ηελ Ϋδξα ηνπ θαη
ηελ εγθαηΪζηαζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, κε αλαβΪζκηζε ηεο βιΪζηεζεο. εκαληηθφ
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ζηνηρεέν εδψ εέλαη ε κεηαηξνπά ησλ πξψελ αλαθξηηηθψλ γξαθεέσλ ηεο ΚΤΠ ζην Γ‟ .. ζε
κνπζεέν – αξρεέν ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα ζηε Β.Δ.
Ο ζπγθεθξηκΫλνο ρψξνο, σζηφζν, δελ ζα πξΫπεη λα ζεσξεζεέ ζηα φπνηα ζρΫδηα
απνκνλσκΫλνο θαη απνζπαζκΫλνο απφ ηηο γεηηνληθΫο πεξηνρΫο. Βνξεέσο βξέζθνληαη νη
πξΪζηλνη ρψξνη ηνπ ΑΠΘ, νη νπνένη πηΫδνληαη αζθπθηηθΪ απφ ηελ νηθνδφκεζε λΫσλ
πηεξχγσλ ζρνιψλ θαη απφ ηελ ππθλά ζηΪζκεπζε. Ζ πεξηνρά απηά ζα πξΫπεη λα
απνζπκθνξεζεέ κε απνθΫληξσζε ησλ ζρνιψλ, απνηξνπά ηεο πξφζβαζεο απηνθηλάησλ
κε θπθινθνξέα mini bus θαη αλΪπιαζε νξηζκΫλσλ πεξηνρψλ. Σνπο ρψξνπο ηνπ ΑΠΘ
πεξηβΪιινπλ ηα πΪξθα ηεο νδνχ Μειελέθνπ, ηεο Ρνηφληαο (θαη θαζΫησο φιεο ηεο
δηαδξνκάο Ϋσο ηελ πιαηεέα Ηππνδξνκένπ), ηνπ Σειιφγιεηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ
Καπηαληδνγιεένπ. Γηαγσλέσο εθΪπηνληαη θαη δχν πεξηνρΫο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειΫζνπλ ελνπνηεηηθνχο δηαδξφκνπο κε ην Ϋηρ νπ:
α) ε πεξηνρά Δπαγγειέζηξηαο – Αγένπ Παχινπ (Νεθξνηαθεέα, Ννζνθνκεέν Αγ.
Γεκάηξηνο, αλαηνιηθφ βπδαληηλφ ηεέρνο, Κάπνη ηνπ ΠαζΪ, Αγέαζκα Αγένπ Παχινπ,
ρεέκαξξνο Αγένπ Παχινπ). ε κηθξά απφζηαζε βξέζθνληαη θαη νη πξΪζηλνη δηΪδξνκνη πνπ
μεθηλνχλ απφ ηνλ πχξγν ηνπ Σξηγσλένπ θαη αθνινπζνχλ ηα βφξεηα ηεέρε θαη ην
Δπηαπχξγην.
β) ε ελαπνκεέλαζα θνέηε ηνπ ρεηκΪξξνπ ησλ 40 Δθθιεζηψλ (νδφο Γ‟ επηεκβξένπ)
πνπ θηΪλεη Ϋσο ηα γάπεδα (θχξην – Καπηαληδφγιεην - θαη βνεζεηηθφ) ηνπ Ζξαθιά.
Ννηέσο ηεο ΓΔΘ θαη ηνπ Γ‟ .. βξέζθνληαη νη πξΪζηλνη ρψξνη ηνπ Βπδαληηλνχ
Μνπζεένπ, ηνπ εμαηξεηηθνχ πΪξθνπ ηνπ Πεδένπ ηνπ Άξεσο (απΫλαληη απφ ην θηέξην ηεο ΔΣ3), ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ θαη ηεο Πιαηεέαο ΥΑΝΘ (λνηέσο). Λέγν πην λφηηα
βξέζθνληαη ηα πΪξθα ηνπ ΘεΪηξνπ Κάπνπ θαη ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ. Οη πξναλαθεξζΫληεο
ρψξνη δηαζπψληαη απφ δξφκνπο θαη θπξέσο απφ δηακπεξεέο νδνχο κεγΪιεο θπθινθνξέαο
(π.ρ. Δγλαηέα, Λεσθφξν ηξαηνχ, Μεγ. ΑιεμΪλδξνπ). ηηο ηειεπηαέεο ζα κπνξνχζαλ λα
εμεηαζηνχλ ππΫξγεηεο δηαβΪζεηο (θπηεκΫλεο κε ρακειά βιΪζηεζε). ΑιιΪ θαη ρσξέο
ζπλδΫζεηο Ϊκεζνπ ραξαθηάξα, ε γεηηλέαζε φισλ απηψλ ησλ ρψξσλ θαζηζηΪ αλαγθαέα ηε
ζπλνιηθά ζεψξεζά ηνπο.
Ζ πεδνδξφκεζε θαη δελδξνθχηεπζε ηεο Λεσθφξνπ Νέθεο κπνξεέ λα απνηειΫζεη
ελνπνηεηηθφ δηΪδξνκν γηα ηελ Πιαηεέα ΑξηζηνηΫινπο (Ϋσο ηε ξσκατθά αγνξΪ) θαη ηελ
Πιαηεέα Διεπζεξέαο. Ζ θπξηαξρέα ηεο πιαθφζηξσζεο ζηελ Πιαηεέα ΑξηζηνηΫινπο, ζε Ϋλα
ρψξν ζρεδφλ ζηεξεκΫλν απφ δΫληξα, ζα πξΫπεη λα επαλεμεηαζηεέ.
Ζ πεξηνρά ηνπ ιηκαληνχ εέλαη κηα ζρεδφλ θαιαθξά πεξηνρά, πξνθαλψο γηα ιφγνπο
κεηαθηλάζεσο ησλ θνξηέσλ. Χζηφζν, ζηε βφξεηα πιεπξΪ (πξνο ηελ νδφ Κνπληνπξηψηνπ),
αληέ ηνπ ζεκεξηλνχ αληηαηζζεηηθνχ ηνέρνπ ζα κπνξνχζε λα εγθαηαζηαζεέ κηα δψλε
πξΪζηλνπ κε δΫληξα θαη θπηνθξΪρηεο, ρσξέο λα πξνθαιΫζεη θαλΫλα πξφβιεκα ζηηο
ιεηηνπξγέεο ηνπ ρψξνπ. Δθαπηφκελνο ζ‟ απηά ηελ πεξηνρά βξέζθεηαη θαη ν ηζηνξηθφο
ρψξνο ηνπ Σνπ ΥαλΫ (πέζσ απφ ηα Γηθαζηάξηα) θαη ηνπ λνηηνδπηηθνχ βπδαληηλνχ ηεέρνπο
πνπ θηΪλεη Ϋσο ηελ Πιαηεέα Βαξδαξένπ, φπσο θαη ε (ηζηνξηθά) δελδξνζηνηρέα ηεο νδνχ
Αλαγελλάζεσο.
Πεξηνρά Σξηαλδξέαο θαη ΤΦΑΝΔΣ
Αμηφινγν ζηνηρεέν εδψ απνηειεέ ε θνέηε ηνπ ρεηκΪξξνπ ηεο πεξηνράο (ξΫκα
ΤΦΑΝΔΣ). Ο ζπγθεθξηκΫλνο ρεέκαξξνο θαηεβαέλεη απφ ην Ϋηρ νπ (φπνπ ππΪξρεη θαη
αμηφινγε δηαδξνκά απφ εηδηθΪ δηακνξθσκΫλν κνλνπΪηη), αιιΪ απνθφπηεηαη απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθά Οδφ (θαη ηε δεκηνπξγέα θφκβνπ). Ζ ξνά ηνπ ζπλερέδεηαη απφ εθεέλν ην
ζεκεέν ζηελ Πεξηθεξεηαθά ΣΪθξν (ζε ηζηκεληΫληα θνέηε). Χζηφζν, λνηέσο ηεο
Πεξηθεξεηαθάο ε θπζηθά ηνπ θνέηε ζπλερέδεηαη, ππνβαζκηζκΫλε ζε αξθεηΪ ζεκεέα θαη
δηαηεξψληαο αμηφινγα ζηνηρεέα ζε Ϊιια. Ζ ηδηαέηεξα δχζθνιε δηΪζρηζε ηεο Πεξηθεξεηαθάο
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απφ ηνπο πεδνχο (πεξηπαηεηΫο θαη επηζθΫπηεο ηνπ δΪζνπο) ζα κπνξνχζε λα
ππνβνεζεζεέ ζην ζεκεέν απηφ κε ππφγεηα δηΪβαζε. ΚΪησ (λφηηα) απφ ηελ Πεξηθεξεηαθά ε
θνέηε ηνπ ρεηκΪξξνπ ζπλερέδεη ζηα ζχλνξα ηεο Σξηαλδξέαο (νδφο Οξηαλζέαο), αιιΪ κε
βαξηΪ ππνβΪζκηζε (γάπεδα θιεηζηΪ θαη αλνηθηΪ, απζαέξεηε δφκεζε, «ζρΫδηα αλΪπηπμεο»
ησλ ηνπηθψλ ΟΣΑ). Χζηφζν, αξθεηά θπζηθά βιΪζηεζε επηκΫλεη λα θχεηαη εδψ ελψ
ζπληεξεέηαη θαη ελδηαθΫξνπζα νξληζνπαλέδα. Αμηφινγν ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξεέηαη θαη ην
ινθΪθη, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθΫο αξραηνινγηθΫο αλαζθαθΫο θαη δηαηεξεέ
αθφκε νξηζκΫλα πεπθΪθηα. Υακειφηεξα, ε ζπλΫρεηα ηνπ ξΫκαηνο Ϋρεη απνθνπεέ απφ ηελ
θαηαζθεπά δξφκνπ (δηαζηαχξσζε κε ΛακπξΪθε ζηελ παιηΪ πεξηνρά «γεθπξΪθη») θαη
«βνεζεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ» (π.ρ. κηθξνχ αλνηθηνχ γεπΫδνπ κπΪζθεη), αιιΪ παξακΫλεη
κηα εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθά λεζέδα ηεο παιηΪο θνέηεο κε εμαηξεηηθά βιΪζηεζε δέπια αθξηβψο
απφ ην παιηφ εξγνζηΪζην ηεο ΤΦΑΝΔΣ. Οη κΫρξη ζάκεξα δηνηθάζεηο ηεο πφιεο δελ Ϋρνπλ
θΪλεη ηέπνηε γηα ηε ζπληάξεζε, αλΪδεημε θαη επαλΪρξεζε ηεο ΤΦΑΝΔΣ σο ρψξνπ
πνιηηηζκνχ θαη πνηΫ δελ Ϋρνπλ κηιάζεη γηα ηελ ηαπηφρξνλε θαη ζπλδπαζκΫλε αλαβΪζκηζε
θαη αλΪδεημε ηεο γεηηνληθάο παξφρζηαο βιΪζηεζεο. Ζ θαηΪιεςε πνπ Ϋρεη γέλεη ζην ρψξν
ηνπ εξγνζηαζένπ απφ ειεπζεξηαθΫο νκΪδεο έζσο ζα κπνξνχζε λα απνηειΫζεη Ϋλαλ
ππξάλα δηαιφγνπ γηα κηα πην επθΪληαζηε πξνζπΪζεηα ζπληάξεζεο θαη αλΪδεημεο ηνπ
γεληθφηεξνπ ζπλφινπ.
Πεξηνρά Κξπνλεξένπ θαη Πεξηθεξεηαθά ΣΪθξνο
Ο ρεέκαξξνο ηνπ Κξπνλεξένπ πνπ απφ ην Ϋηρ νπ πεξλΪ ππνγεέσο ηεο
Πεξηθεξεηαθάο, δΫρεηαη ηα λεξΪ απφ ην ξΫκα ηεο ΤΦΑΝΔΣ κΫζσ ηεο Πεξηθεξεηαθάο
ΣΪθξνπ θαη ζπλερέδεη πξνο ηελ πφιε απφ ηελ νκψλπκε ζπλνηθέα (Οδφο Πνιπγλψηνπ) ζε
ρσκΪηηλε θνέηε. ΠεξλΪ θΪησ απφ ηελ νδφ ΛακπξΪθε (εθεέ ζψδεηαη ην γεθπξΪθη) θαη
ζπλδΫεηαη κε ηελ θχξηα Πεξηθεξεηαθά ΣΪθξν (ηζηκεληΫληα θνέηε) ζηελ νδφ Γάκνπ ΣζΫιηνπ.
Λέγν πην θΪησ, ζπκβΪιιεη ζηελ ΣΪθξν θαη ην Διαηφξεκα (γηα ην νπνέν γέλεηαη ιφγνο ζηελ
επφκελε παξΪγξαθν) θαη νη Ϊιινη θιΪδνη ηνπ ΜεγΪινπ ΡΫκαηνο. Σειηθψο, ηα λεξΪ
νδεγνχληαη ζην Θεξκατθφ, κΫζσ ησλ εθβνιψλ ηεο ΣΪθξνπ ζηελ πεξηνρά ηνπ Φνέληθα.
Οιφθιεξε ε δηαδξνκά ηεο θνέηεο ηνπ ξΫκαηνο Κξπνλεξένπ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθάο ΣΪθξνπ
ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεέ ζε κηα εμαηξεηηθά δψλε πξΪζηλνπ θαη λα απνηειΫζεη κηα
ζεκαληηθά νηθνινγηθά δένδν, αιιΪ θαη φαζε δσάο κΫζα ζηελ πφιε. Δπέζεο ζα κπνξνχζε
λα επαλεμεηαζζεέ ε ζθνπηκφηεηα ηεο ηζηκεληΫληαο θνέηεο, ππφ ην πξέζκα Ϊιισλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πην θηιηθψλ γηα ην πεξηβΪιινλ πνπ Ϋρνπλ εθαξκνζηεέ ζε Ϊιιεο
ρψξεο.
Πεξηνρά ΔιαηνξΫκαηνο
Ζ πεξηνρά απηά βξέζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Ϋηρ νπ πξνο ην Παλφξακα θαη εηζδχεη
Ϋσο ηα ζχλνξα ησλ Γάκσλ Θεζζαινλέθεο θαη Ππιαέαο, φπνπ ζψδεηαη κεγΪιν ηκάκα ηεο
θνέηεο ηνπ ΜεγΪινπ ΡΫκαηνο. Απηά κπνξεέ λα πξνζηαηεπζεέ, λα δελδξνθπηεπζεέ, λα
ζηακαηάζεη ε παξνρΫηεπζε ησλ απφλεξσλ θαη λα αλαδεηρζεέ καδέ κε ηε ξσκατθά γΫθπξα,
ην βπδαληηλφ λεξφκπιν, ην Μεηαμνπξγεέν Μπελνδέιην (πνπ ρηέζηεθε πξηλ ην 1886), ην
Οηλνπνηεέν ΥΪτηκαλ θαη ζπλαθεέο εγθαηαζηΪζεηο ακπεινθαιιηΫξγεηαο ζε Ϋλαλ πνιηηηζηηθφ
θαη πεξηβαιινληηθφ βηφηνπν.
Παξφκνηα πξφηαζε γηα Ϋλα πνιηηηζηηθφ πΪξθν ηεο αλαηνιηθάο Θεζζαινλέθεο πνπ
ζηνλ ππξάλα ηνπ ζα Ϋρεη ην ξΫκα, Ϋρεη θΪλεη θαη ε 4ε Δθνξεέα ΝεσηΫξσλ Μλεκεέσλ
(Σξαγαλνχ-ΓειεγηΪλλε, 1994). Ζ πξφηαζε απηά πεξηιακβΪλεη εγθαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά
ηνπ Μεηαμνπξγεένπ Μπελνδέιην ελφο Αλνηρηνχ Λανγξαθηθνχ Μνπζεένπ, πνπ λα δηαζψδεη
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ζηνηρεέα απφ ηελ ακπειννηληθά ηζηνξέα ηεο πεξηνράο, αιιΪ θαη ησλ βηνηερληθψλ
εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ χθαλζε (κεηαμηνχ θαη βακβαθηνχ).
Δπέζεο, κπνξεέ λα πξνβιεθζεέ ζχλδεζε ηνπ Ϋηρ νπ απφ ην Διαηφξεκα κε ηνλ
ρψξν εκεξάζηαο αλαςπράο "ΠιαηαλΪθηα", κε ην θξΪγκα ΘΫξκεο, αιιΪ θαη ηελ θνέηε
εθεέλνπ ηνπ ρεηκΪξξνπ Ϋσο ςειΪ ην ξσκατθφ πδξαγσγεέν (ΚακΪξα) θαη ηηο ΓαιιηθΫο ΠεγΫο
ηνπ ΥνξηηΪηε.
Πεξηνρά Αιιαηέλη
Απφ ην ξΫκα ηνπ Νηεπψ (ρεέκαξξνο Αιαηέλη) δηαζψδεηαη Ϋλα ηκάκα, θνληΪ ζηε
Βέιια ΜπηΪλθα θαη δέπια ζην 21ν ΓπκλΪζην. ηελ ελφηεηα απηά κπνξεέ λα ζεσξεζεέ θαη ν
ρψξνο ηνπ εξγνζηαζένπ Αιαηέλη, ν νπνένο κπνξεέ λα αλαπηπρζεέ ζε ρψξν πξαζέλνπ θαη
πνιηηηζκνχ, εΪλ επηθξαηάζνπλ ιηγφηεξν θαηαζηξνθηθΫο θαη ηζηκεληνπνηεηηθΫο ινγηθΫο.
Ννηηφηεξα, νη ρψξνη ηνπ Πνζεηδσλένπ θαη ηνπ ΜεγΪξνπ Μνπζηθάο κπνξνχλ λα
πξνζθΫξνπλ επθαηξέεο ελνπνέεζεο κε ην πξΪζηλν ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Οη
ππνβαζκηζκΫλνη απφ ηελ ππθλά ζηΪζκεπζε ειεχζεξνη ρψξνη απηψλ ησλ πεξηνρψλ ζα
κπνξνχζαλ λα αλαθνπθηζηνχλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ κε ηελ θαηαζθεπά ππφγεηνπ
πΪξθηλγθ ζε θΪπνηνλ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζένπ Αιαηέλη.
ΚαξακπνπξλΪθη θαη πξψελ ζηξαηφπεδν Κφδξα
Ζ κεηαηξνπά ηνπ ζηξαηνπΫδνπ Κφδξα ζε Ϋλα κεγΪιν πξΪζηλν ρψξν, κε
ηαπηφρξνλε αλΪδεημε ησλ εθεέ αξραηνινγηθψλ επξεκΪησλ, κπνξεέ λα ζπλδεζεέ κε ην
γεηηνληθφ ρψξν ηνπ Κπβεξλεένπ (πξψελ ζεξηλΪ αλΪθηνξα) θαη κε ην παξαιηαθφ πξΪζηλν
κΫησπν ηεο Θεζζαινλέθεο. χλδεζε κπνξεέ λα ππΪξμεη θαη κε ηνπο πξΪζηλνπο ρψξνπο
ζηε καξέλα ηεο ΝΫαο Κξάλεο. ε θνληηλά απφζηαζε βξέζθεηαη θαη ε εθβνιά ηεο
Πεξηθεξεηαθάο ΣΪθξνπ, φπνπ ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεέ ε δεκηνπξγέα κηθξνχ εθβνιηθνχ
πγξνηφπνπ, εθηφο ησλ Ϊιισλ θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.
Υεέκαξξνο Αζβεζηνρσξένπ-ΓελδξνπνηΪκνπ
Ο ζπγθεθξηκΫλνο ρεέκαξξνο πεγΪδεη απφ ηηο ππψξεηεο ηνπ ΥνξηηΪηε θαη δηαζρέδεη
ηηο ζπλνηθέεο Δμνράο, Αζβεζηνρσξένπ, Φηιχξνπ, Πεχθσλ θαη ηηο δπηηθΫο ζπλνηθέεο γηα λα
εθβΪιιεη ζην Θεξκατθφ, ζηελ πεξηνρά πνπ Ϊιινηε ππάξρε ν πεξέθεκνο θάπνο
«ΜπερηζηλΪξ». Ζ πξνζηαζέα θαη ε αλαβΪζκηζε ηεο βιΪζηεζεο ηεο θνέηεο ηνπ ρεηκΪξξνπ
ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεέ κε ηελ εληαέα ζεψξεζε ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ απνκεηλαξηψλ
θπζηθνχ δΪζνπο βειαληδηΪο ζην Κνπξέ θαη ζην Φέιπξν, δηακΫζνπ πιεπξηθψλ θιΪδσλ ηνπ
έδηνπ ρεηκΪξξνπ.
Χο ζπλΫρεηα απηάο ηεο δηαδξνκάο ζεσξνχκε θαη κηα παιηφηεξε (1995) πξφηαζε
ηνπ ΠΪλνπ Θενδσξέδε: "άκεξα, ε ηπραέα ζπλχπαξμε κεγΪινπ κΫξνπο ησλ βπδαληηλψλ
λεξφκπισλ κε ηελ πεξηθεξεηαθά νδφ ηεο Θεζζαινλέθεο ζα κπνξνχζε λα ππνβνεζάζεη
Ϋλα δξφκν γηα πεδνπφξνπο, πνπ μεθηλψληαο απφ ην ξΫκα ζην Ρεηδέθη ζα θαηΫβαηλαλ απφ
ηνλ πδξαγσγφ ηνπ ΥνξηηΪηε κΫζα απφ ην ξΫκα ηεο ΘΫξκεο, ζπλαληψληαο πιάζνο ηνπο
βπδαληηλνχο λεξφκπινπο, αλαζηεισκΫλνπο, δηδαθηηθνχο, κε ηελ ηζηνξέα ησλ δεκεηξηαθψλ
θαη ησλ κεηαθνξψλ ζνθΪ κεηαθεξκΫλε ζε επέθαηξεο ζηΪζεηο".
ζνλ αθνξΪ ηηο δπηηθΫο ζπλνηθέεο, ε απνδΫζκεπζε ησλ ρψξσλ ησλ ζηξαηνπΫδσλ
απνηειεέ κηα επηπρά ζπγθπξέα ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ δηΪθνξα
ηκάκαηα ηεο θνέηεο ηνπ ρεηκΪξξνπ θαη λα απνηειΫζνπλ πδξνραξά πΪξθα θαη νΪζεηο δσάο.
Μηα ζεκαληηθά πεξηνρά βξέζθεηαη κΫζα ζην ζηξαηφπεδν ΚαξαηΪζνπ, απΫλαληη ζρεδφλ
απφ ην Ννζνθνκεέν Παπαγεσξγένπ. Μηα Ϊιιε πεξηνρά βξέζθεηαη κεηαμχ ησλ
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ζηξαηνπΫδσλ Παπαθπξηαδά θαη ΜεγΪινπ ΑιεμΪλδξνπ ζηα φξηα ησλ Γάκσλ Δπφζκνπ,
ΜελεκΫλεο θαη Ακπεινθάπσλ. ηηο εθβνιΫο ηνπ ρεηκΪξξνπ επηθξαηεέ ε πιάξεο
ππνβΪζκηζε, κε βπξζνδεςεέα, ζηξαηησηηθΫο θαη πνιηηηθΫο απνζάθεο πεηξειαένπ, ζεκεέα
εθθφξησζεο ηζηκΫλησλ, κηαο αεξνγΫθπξαο θαη Ϊιισλ παξΪηαηξσλ (ηνπιΪρηζηνλ)
ρσξνηαμηθψλ ζηνηρεέσλ. Δχινγν εέλαη ην αέηεκα γηα Ϋλα πγηΫο θαη θαζαξφ εθβνιηθφ
νηθνζχζηεκα, ζε ζχλδεζε κε ηνπο γεηηνληθνχο πγξνηφπνπο ηνπ Καινρσξένπ.
Λνμφο ιΪθθνο
Ο Ϊγλσζηνο ζηνπο πνιινχο απηφο ρεέκαξξνο θαηΫβαηλε απφ ην Ϋτρ-νπ δηακΫζνπ
ηεο Πνιέρλεο θαη πξαγκαηνπνηψληαο κηα κεγαιεηψδε ζηξνθά (εμ‟ νπ θαη ην φλνκα
«Λνμφο») Ϋζηξηβε πξνο ηελ πεξηνρά ηνπ ηαζκνχ γηα λα εθβΪιιεη δέπια απφ ηα ηεέρε.
ΑπνκεηλΪξη ηεο δηαδξνκάο ηνπ κΫλεη ε δελδξνζηνηρέα ηεο νδνχ Αλαγελλάζεσο. ηελ
Πνιέρλε παξακΫλνπλ νξηζκΫλεο πεξηνρΫο ηεο πξψελ θνέηεο, νη νπνέεο κεηαηξΪπεθαλ ζε
πΪξθα, ηα νπνέα φκσο δελ ζπκέδνπλ θαζφινπ φηη απφ εθεέ πεξλνχζε θΪπνηε ξΫκα. ηα
αλψηεξα ζεκεέα ηνπ ξΫκαηνο, θνληΪ ζην Ϋηρ νπ θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθά, ζψδνληαη
επέζεο βπδαληηλνέ λεξφκπινη. Ζ κεγΪιε επθαηξέα ζε απηά ηελ πεξηνρά φκσο νλνκΪδεηαη
ζηξαηφπεδν Παχινπ ΜειΪ (πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρά φπνπ ν ρεέκαξξνο
πξαγκαηνπνηνχζε ηελ ζηξνθά ηνπ), ελψ γεηηνληθΪ βξέζθνληαη θαη νη πεξηνρΫο ησλ
θνηκεηεξέσλ ηεο Αγέαο Παξαζθεπάο θαη ηεο Μνλάο Λαδαξηζηψλ.
ΓηαρεηξηζηηθΫο παξαηεξάζεηο
Σν δέθηπν πξΪζηλσλ ρψξσλ ηεο Θεζζαινλέθεο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη θαηΪ ην δπλαηφλ
εληαέα δηαρεέξηζε θαη λα κελ απνηειεέηαη απφ δηΪζπαξηα πΪξθα δηαθνξεηηθνχ ραξαθηάξα.
ΚαηΪ ην κεγαιχηεξν κΫξνο κπνξεέ λα απνηειεέηαη απφ ηνπηθΪ εέδε ηεο βιαζηεηηθάο δψλεο
ζηελ νπνέα εληΪζζεηαη ε Θεζζαινλέθε, δειαδά αεέθπιια-ζθιεξφθπιια (π.ρ. αξηΫο,
θνξνκειηΫο, δΪθλεο, κπξηηΫο, Ϊγξηεο θαη άκεξεο ακπγδαιηΫο), ιέγα κεζνγεηαθΪ θσλνθφξα
(πεχθα, θππαξέζζηα), αιιΪ θαη αδσληθά πδξνραξά βιΪζηεζε (πιαηΪληα, ηηηΫο). Παξφκνην
παξΪδεηγκα ρξάζεο ηεο ηνπηθάο βιΪζηεζεο Ϋρνπκε ζηελ Αζάλα, ζηνλ πξΪζηλν ρψξν ηεο
Αθξφπνιεο θαη ηεο αξραέαο αγνξΪο, κε ειηΫο, ραξνππηΫο, κπξηηΫο, δΪθλεο, αινγνζχκαξα,
θνπηζνππηΫο, ξνδηΫο, θ.Ϊ. Σελ επηινγά απηά βΫβαηα ηελ Ϋθαλε ν πεξέθεκνο αξρηηΫθηνλαο
Γ. Πηθηψλεο. Θα κπνξνχζε Ϊξαγε λα θαληαζηεέ θΪπνηνο ηελ Αθξφπνιε λα μεπεδΪ κΫζα
απφ Ϋλα ππθλνθπηεκΫλν κνλφηνλν πεπθψλα;
Ζ ζχλζεζε κεγΪινπ κΫξνπο ησλ πξΪζηλσλ ρψξσλ απφ Ϋλα κέγκα ηνπηθψλ εηδψλ
κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη θαη εθπαηδεπηηθΪ γηα ηα παηδηΪ ηεο πφιεο πνπ δελ γλσξέδνπλ πσο
εέλαη ε θπζηθά βιΪζηεζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνέν δνπλ θαη κεγαιψλνπλ. Χζηφζν, κπνξνχλ
λα ππΪξρνπλ θαη Ϊιινη, απνκνλσκΫλνη ιέγν ά πνιχ ρψξνη, κε βιΪζηεζε δηαθνξεηηθάο
ζχλζεζεο, πξνζθΫξνληαο δηαθνξεηηθΫο θαη έζσο ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκΫλεο
απεηθνλέζεηο ηερλεηψλ πξνθεπέσλ (π.ρ. ηξηαληαθπιιψλεο).
Ζ ζπληάξεζε ηδηαέηεξα ησλ δΫλδξσλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε ζηφρν ηε δηαηάξεζε
ηεο θπζηθάο ηνπο θψκεο θαη γη‟ απηφ ηα θιαδΫκαηα ζα πξΫπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζην
ειΪρηζην.
Γελ ζα πξΫπεη ηα πΪληα λα ζθεπΪδνληαη κε πιΪθεο πεδνδξνκένπ. Απηά ε
ερζξφηεηα πξνο ην ρψκα θαη ην Ϋδαθνο πξΫπεη λα πΪςεη. Ζ εηθφλα ελφο δΫληξνπ λα
παιεχεη λα επεθηεέλεη ηηο ξέδεο ηνπ απφ ηνλ εμαηξεηηθΪ πεξηνξηζκΫλν ρψξν πνπ ηνπ Ϊθεζε
ε πιαθφζηξσζε εέλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ερζξφηεηαο πξνο ην πξΪζηλν κΫζα ζηελ
πφιε.
Δπέινγνο
59

Μηα παξφκνηα, πξσηνπνξηαθά γηα ηα ειιεληθΪ δεδνκΫλα, ζπλνιηθά ζεψξεζε
ελδναζηηθνχ πξΪζηλνπ ζα πξΫπεη λα δηεθδηθάζεη θαη αλΪινγε ζεζκηθά θαηνρχξσζε:
ππεχζπλν δηαδεκνηηθφ (ά κεηξνπνιηηηθφ) θνξΫα δηαρεέξηζεο ελδναζηηθνχ πξΪζηλνπ,
ζεζκηθά πξνζηαζέα ησλ ρεηκΪξξσλ (πνχ πΫξαζαλ απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΤΑΘ ζην
ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηψξα ζην ΤΠΔΚΑ, ην νπνέν δελ Ϋρεη νχηε θαλ εηθφλα ηεο θαηΪζηαζεο θαη
ηεο δεκφζηαο πεξηνπζέαο) θαη ζπκκεηνρά - εθπξνζψπεζε Πεξηβαιινληηθψλ θαη
Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηχρεο αιιΪ θαη ζπκβνπιεπηηθΪ ζηνλ
ηξφπν δηαρεέξηζεο ηνπ εληαένπ νηθνινγηθνχ απηνχ δηθηχνπ ηεο Θεζζαινλέθεο.
Σν ζπγθεθξηκΫλν ζρΫδην κπνξεέ λα απνηειΫζεη Ϋλαλ καθξφπλνν ζρεδηαζκφ γηα ην
πσο ζΫινπκε απηά ηελ πφιε. Δπέζεο, κπνξεέ λα ζπλδπαζηεέ απφ ελαιιαθηηθΫο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα απνθΫξνπλ Ϋζνδα γηα ηελ ππνζηάξημά ηνπ. ΠαξΪδεηγκα ηΫηνησλ
δξαζηεξηνηάησλ απνηεινχλ νη νξγαλσκΫλεο μελαγάζεηο ζε κνλνπΪηηα πνιηηηζηηθνχ θαη
πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθΫξνληνο θαη ε εέζνδνο ζε αλαπαιαησκΫλνπο θαη δηακνξθσκΫλνπο
ρψξνπο πνιηηηζκνχ.








Δπί κέξνπο θαη βξαρππξόζεζκεο πξνηάζεηο κπνξνύλ λα είλαη:
Να δηαηεξεζεέ ην ππΪξρνλ πξΪζηλν θαη ε θπζηθά δηακφξθσζε ησλ ξεκΪησλ, κε
παξΪιιειν θαζαξηζκφ θαη πξνζηαζέα ηνπο.
Να κε θφβνληαη δΫλδξα κΫζα ζηε πφιε. Λχζεηο ππΪξρνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε, φπσο
δεέρλεη θαη ε εκπεηξέα ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ πνπ δηαηεξνχλ ά απμΪλνπλ ην
πξΪζηλν θαη ηηο δελδξνζηνηρέεο ηνπο.
Να θπηεπηνχλ φινη νη ρψξνη νη ραξαθηεξηζκΫλνη σο πξνθάπηα θαη νη αθΪιππηνη ρψξνη
ησλ πνιπθαηνηθηψλ.
ΓΫζκεπζε φισλ ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ πνπ βξέζθνληαη κΫζα ζην πνιενδνκηθφ
ζπγθξφηεκα.
Να κελ αλεγεέξνληαη θηέξηα γηα νπνηαδάπνηε ρξάζε ζε ειεχζεξνπο ά θαη πξΪζηλνπο
ρψξνπο.
Σα πΫξαλ θΪζε ακθηζβάηεζεο ππφ θαηεδΪθηζε παιηΪ θηέξηα λα δέλνπλ ηε ζΫζε ηνπο
ζε ρψξνπο πξΪζηλνπ.
Να θαηαβιεζεέ θΪζε πξνζπΪζεηα αχμεζεο ηεο παξφδηαο βιΪζηεζεο ζε φινπο ηνπο
δξφκνπο ηεο πφιεο.

Β.16 ΠΔΡΗΑΣΗΚΟ ΓΑΟ (ΔΪΥ ΟΤ)
Δέλαη γλσζηφ φηη κΫρξη ηψξα ην Ϋηρ νπ Ϋρεη πξνζηαηεπζεέ ζρεδφλ κφλνλ εμαηηέαο ησλ
νηθνινγηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ απνθΪζεσλ ηνπ πκβνπιένπ ηεο
Δπηθξαηεέαο (.η.Δ.) πνπ πΫηπραλ. Απφθαζε ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ (21/2005) δελ επηηξΫπεη
αιιαγά ρξάζεο ησλ αλαδαζσηΫσλ εθηΪζεσλ αιιΪ δέλεη ηε δπλαηφηεηα δηεθδέθεζεο
απνδεκέσζεο ησλ ηδησηψλ ηδηνθηεηψλ απφ ην Γεκφζην.
Γπζηπρψο φιεο νη πξνηΪζεηο πνπ εέρακε θαηαζΫζεη Ϋγθαηξα, παξακΫλνπλ αθφκε
αλεθΪξκνζηα αηηάκαηα ελψ ε θξηηηθά καο επηβεβαηψλεηαη ηξαγηθΪ:
o ΠαξΪ ηηο ππνζρΫζεηο, παξΪ ηελ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιένπ
-κεηΪ απφ εηζάγεζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνχινπ ΜηρΪιε Σξεκφπνπινπ- ε
πεξέθξαμε ηνπ δΪζνπο δελ πξνρσξΪ νχηε Ϋλα κΫηξν.
o Ζ αλαδΪζσζε δελ πξνρψξεζε ζηηο δηεθδηθνχκελεο πεξηνρΫο, παξ‟ φιν πνπ θαη
απηΫο Ϋρνπλ θεξπρζεέ αλαδαζσηΫεο.
o Ζ κεγαιχηεξε απεηιά γηα ην δΪζνο, νη δηεθδηθάζεηο θαη νη ηδηνθηεζέεο, εμαθνινπζεέ
λα πθέζηαηαη.
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Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ζηα ηειεπηαέα ηξηΪληα ρξφληα ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Ϋραζε
πεξέπνπ 5.000 ζηξΫκκαηα πεξηαζηηθνχ δΪζνπο απφ ηελ Σνχκπα κΫρξη ην ΓεξβΫλη, ιφγσ
ηεο θαηαζθεπάο ηεο πεξηθεξεηαθάο, ησλ αληζφπεδσλ θφκβσλ θαη Ϊιισλ θαηαζθεπψλ.
Πξνηείλνπκε
o Να ζηακαηάζεη θΪζε πξνζπΪζεηα γηα νηθνπεδνπνέεζε ηνπ Ϋηρ νπ θαη λα εθδνζεέ
Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα πνπ ζα θαηνρπξψλεη ηνλ εληαέν θαη δεκφζην ραξαθηάξα ηνπ
θαη ηελ αλΪγθε πξνζηαζέαο ηνπ. Υαξαθηεξηζκφο ηνπ δΪζνπο σο πξνζηαηεπηηθνχ,
ζχκθσλα κε ην δαζηθφ λφκν. Να αλαθιεζεέ ε πξφηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Ρπζκηζηηθνχ ψζηε λα κελ γέλεη λνκνζεηηθά πξΪμε.
o Οη επηβεβαησκΫλα λφκηκεο ηδηνθηεζέεο λα απνδεκησζνχλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ
απφθαζε ηνπ Αξεένπ ΠΪγνπ (21/2005).
o Καηαζηξνθά ησλ απζαέξεησλ πεξηθξΪμεσλ θαη εμσηεξηθά πεξέθξαμε ησλ 30.000
ζηξεκκΪησλ ηνπ δΪζνπο – νινθιάξσζε ηεο πεξέθξαμεο ηνπ δΪζνπο ζηελ πεξηνρά
Αζβεζηνρσξένπ.
o Να ηδξπζεέ εληαένο ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο ηνπ ΓΪζνπο-ΠΪξθνπ.
o Να εθπνλεζεέ κειΫηε νηθνινγηθάο δηαρεέξηζεο θαη πξνζηαζέαο, κε ζηφρν ηε
κεηΪβαζε ηνπ δΪζνπο ζε κηα κνξθά φζν ην δπλαηφλ πην θπζηθά.
o Να απνθαηαζηαζεέ ε πξφζβαζε ησλ πεδψλ πνπ δηαθφπηεη ν πεξηθεξεηαθφο
δξφκνο κε ππφγεηεο θαη ελαΫξηεο δηαβΪζεηο. Να ζπληεξεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ηα
κνλνπΪηηα θαη λα απνθιεηζηεέ ε πξφζβαζε ζηα Η.Υ.
o Να απαγνξεπηεέ θΪζε Ϊιιε κε-άπηα παξΫκβαζε, πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ θΪζε
εέδνπο δξφκσλ, ρψξσλ αλαςπράο, ηεξΪζηησλ θξαγκΪησλ, ρψξσλ ζηΪζκεπζεο,
αλαςπθηεξέσλ θαη …ηειεθεξέθ! ρη ζηελ θαηαζθεπά θαη Ϊιισλ δξφκσλ ηαρεέαο
θπθινθνξέαο (πθηΫο-Δμνρά θαη πεξηθεξεηαθφο-ΠιαηαλΪθηα) πνπ ζα νδεγάζνπλ
ζην νξηζηηθφ ηΫινο ηνπ ην Ϋηρ νπ.
o Να εμαζθαιηζζεέ ε νηθνινγηθά ζχλδεζε ηνπ ΥνξηηΪηε κε ην Ϋηρ νπ, κε πηζαλά
ππνγεηνπνέεζε ηνπ δξφκνπ Παλφξακα – ΥνξηηΪηεο.
o Να ελεξγνπνηεζεέ ην ζρΫδην ελνπνέεζεο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηαζηηθνχ
δαζηθνχ ηφμνπ απφ ην Γαιιηθφ πνηακφ κΫρξη ην Ν. Ρχζην.

Β.17 ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΑ ΕΩΑ ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Ο ζεβαζκφο γηα ηηο Ϊιιεο κνξθΫο δσάο εέλαη δεέθηεο γηα ηηο αμέεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Σα
δψα πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν Ϋρνπλ αλΪγθε απφ θαηαθχγην, ηξνθά αιιΪ
θαη απνθπγά θΪζε απΪλζξσπεο κεηαρεέξηζεο. Οη Γάκνη θαη νη Ννκαξρέεο κπνξνχλ λα
Ϋρνπλ πνιχπιεπξν ξφιν ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο δηΪθνξεο ΜΚΟ θαη θνξεέο πνπ
αζρνινχληαη κε ζΫκαηα δψσλ.
ΕεηΪκε λα ππΪξμνπλ:
 Απζηεξνέ Ϋιεγρνη γηα ηηο ζπλζάθεο δηαβέσζεο ησλ δψσλ ζηα pet shops πνπ
εκπνξεχνληαη δψα θαη απνθιεηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο λα εθζΫηνπλ δψα ζην
πεδνδξφκην.
 Απζηεξνέ Ϋιεγρνη γηα ηελ ηάξεζε ηεο απαγφξεπζεο εκπνξέαο θΪζε εέδνπο δψσλ απφ
πιαλφδηνπο θαη ππαέζξηνπο πσιεηΫο.
 Σεξκαηηζκφο ησλ εθζΫζεσλ κε δψα πνπ παξαβηΪδνπλ ηηο πξνδηαγξαθΫο γηα ηε
ζηνηρεησδψο αλεθηά δηαβέσζε ησλ δψσλ.
 Έιεγρνη απφ ηηο Ννκαξρέεο γηα ηελ παξΪλνκε εθηξνθά δψσλ.
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ΓΫζκεπζε ησλ Γάκσλ φηη δελ ζα δΫρνληαη ηζέξθν κε δψα ζηα φξηΪ ηνπο.
ΜΫηξα θαηΪ ηεο ζαλΪησζεο δψσλ κε δειεηεξηαζκΫλα δνιψκαηα («θφιεο»).
Πεξηνξηζκνέ δηαθέλεζεο ζηηο νπζέεο πνπ ραξαθηεξέδνληαη ηνμηθΫο απφ ηνλ ΔΟΦ θαη ην
Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο, θαηαγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ ησλ αγνξαζηψλ, νιηθά
απαγφξεπζε γηα φζεο νπζέεο δελ εέλαη απφιπηα απαξαέηεηεο γηα Ϊιιεο ρξάζεηο.
Δληαηηθνέ Ϋιεγρνη απφ ηηο Ννκαξρέεο ζε θπηψξηα θαη φζνπο εκπνξεχνληαη
θπηνθΪξκαθα (γεσπφλνη) γηα ηνλ εληνπηζκφ παξΪλνκσλ ζθεπαζκΪησλ. Απαγφξεπζε
ηεο πψιεζεο ζθεπαζκΪησλ πνπ ζθνηψλνπλ δψα (πνληηθνθΪξκαθα) απφ
supermarkets θαη κε εγθεθξηκΫλα θαηαζηάκαηα.
Γεκηνπξγέα εηδηθάο ππεξεζέαο ηνπ δάκνπ κε ζπλνιηθά επζχλε γηα ηα ζΫκαηα δψσλ,
φπσο νξέδεη ν Νφκνο 3170/2003. πλεξγαζέα κε ηηο επέζεκεο θηινδσηθΫο νξγαλψζεηο
(π.ρ. ζηηο επηηξνπΫο παξαθνινχζεζεο γηα πξνγξΪκκαηα ζηεέξσζεο αδΫζπνησλ).
Καζνξηζκφο αξκνδηνηάησλ γηα ηε Γεκνηηθά Αζηπλνκέα ζρεηηθΪ κε ηηο θαθνπνηάζεηο θαη
δειεηεξηΪζεηο δψσλ θαη κε ζρεηηθΫο θαηαγγειέεο. Δπηβνιά πξνζηέκσλ θαη κΫξηκλα
ψζηε νη θεδεκφλεο ησλ δψσλ λα ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηπρφλ δεκηΫο θαη
ηξαπκαηηζκνχο πνπ κπνξεέ λα πξνθΪιεζαλ ηα δψα ηνπο. Έιεγρνο ζάκαλζεο
δεζπνδφκελσλ δψσλ.
ΑλΪιεςε θαζεθφλησλ απφ ηελ αγξνθπιαθά θαη δαζνθπιαθά ζρεηηθΪ κε ηα δψα ζηελ
χπαηζξν. Έιεγρν ζάκαλζεο γηα ηα δεζπνδφκελα δψα (θπλεγψλ θαη θηελνηξφθσλ),
Ϋιεγρν πεξηπηψζεσλ θαθνπνηάζεσλ, θ.α.
ΓεκνηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζηεέξσζεο αδΫζπνησλ ζε κφληκε βΪζε, κε φιεο ηηο
πξνδηαγξαθΫο ηνπ λφκνπ θαη πΪληα ζε ζπλεξγαζέα κε θηινδσηθΫο νξγαλψζεηο.
Γεκηνπξγέα δεκνηηθψλ θηεληαηξεέσλ (φπνπ δελ ππΪξρνπλ), κε Ϋκθαζε ζηα αδΫζπνηα.
Με ζπκβνιηθά ηηκά ζα κπνξνχζαλ λα παξΫρνπλ θΪπνηεο ππεξεζέεο (εκβνιηαζκνχο,
ζηεηξψζεηο, απνπαξαζηηψζεηο) θαη γηα ηα δεζπνδφκελα δψα ζε θεδεκφλεο κε ρακειφ
εηζφδεκα.
Δμνπιηζκφο ησλ δεκνηηθψλ θηεληαηξεέσλ κε αζζελνθφξα, πνπ ζα κεηαθΫξνπλ ηα
Ϊξξσζηα θαη ηξαπκαηηζκΫλα δψα θαη ζα πεξηζπιιΫγνπλ ηα λεθξΪ ζχκαηα ηξνραέσλ
αηπρεκΪησλ.
Απνηειεζκαηηθά νξγΪλσζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ κε ηα κηθξνηζέπ γηα ηελ ειεθηξνληθά
ηαπηνπνέεζε ησλ δεζπνδφκελσλ ζθχισλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Παλειιάλην
Κηεληαηξηθφ χιινγν, ψζηε λα γέλεηαη εθηθηά ε αλεχξεζά ηνπο φηαλ ρΪλνληαη ά
πΫθηνπλ ζχκαηα θινπάο. Σαθηηθά αλαθνξΪ ζηηο αληέζηνηρεο Ννκαξρέεο θαη ζπλεξγαζέα
κε ηηο ηνπηθΫο θηινδσηθΫο νξγαλψζεηο.
Δπαηζζεηνπνέεζε ησλ θεδεκφλσλ δψσλ, ζε ζπλεξγαζέα κε δσνθηιηθΫο νξγαλψζεηο,
γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ πγηεηλά ησλ δεκφζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο. Σα πξφζηηκα γηα
πεξηηηψκαηα ζην δξφκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνγξΪκκαηα πξνζηαζέαο ησλ
αδΫζπνησλ δψσλ.
Δηδηθνέ ρψξνη ζηα πΪξθα γηα αθφδεπζε ζθχισλ. ΓσξεΪλ δηΪζεζε ζαθνπιψλ κηαο
ρξάζεο απφ απηφκαηα κεραλάκαηα ζε πνιπζχρλαζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο
γέλεηαη ζε αξθεηΫο επξσπατθΫο πφιεηο. Δπηβνιά πξνζηέκσλ ζε θεδεκφλεο πνπ
αδηαθνξνχλ γηα ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο.
Γπλαηφηεηα κεηαθνξΪο δψσλ ζπληξνθηΪο κε ηα καδηθΪ κΫζα κεηαθνξΪο, κε
παξΪιιεια κΫηξα γηα λα κελ ελνρινχληαη νη Ϊιινη επηβΪηεο.
Έιεγρνη ζε φινπο ηνπο δέαπινπο δηαθέλεζεο εηδψλ Ϊγξηαο δσάο ζρεηηθΪ κε ηελ χπαξμε
ζπλνδεπηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ πξνβιΫπεη ε ζπλζάθε CITES.
Ίδξπζε πεξηθεξεηαθψλ θΫληξσλ Πεξέζαιςεο Άγξησλ Εψσλ ζε ζπλεξγαζέα κε κε
θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο.
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Μαζάκαηα θηινδσέαο θαη πεξηβαιινληηθάο επαηζζεηνπνέεζεο ζηα ζρνιεέα πνπ ζα
ζπκβΪιινπλ ζηελ αξκνληθά ζπλχπαξμε κε ηα δψα. ΓηΪζεζε ρνξηνθαγηθψλ πγηεηλψλ
επηινγψλ ζηα θπιηθεέα ησλ ζρνιεέσλ.
ΓηνξγΪλσζε ζεκηλαξέσλ θαη εθδειψζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνέεζε ησλ δεκνηψλ ζε
ζΫκαηα δψσλ. Έθδνζε θπιιαδέσλ ελεκΫξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο απΫλαληη ζηα δψα θαη ηηο πνηλΫο πνπ πξνβιΫπεη ν Νφκνο. Ζ πξνψζεζε ηνπ
εζεινληηζκνχ κπνξεέ λα βνεζάζεη νπζηαζηηθΪ ηηο ππΪξρνπζεο δνκΫο φπνπ ππΪξρεη
Ϊκεζε αλΪγθε απφ εζεινληηθά πξνζθνξΪ.
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Γ’ ΜΔΡΟ: Ζ ΤΠΑΗΘΡΟ
Γ.1

ΣΑ ΓΑΖ

Ο Ννκφο, παξΪ ηελ αδεθΪγν επΫθηαζε ηεο πφιεο, δηαηεξεέ αθφκε εμαηξεηηθΪ
δεέγκαηα δαζψλ. Γελ εέλαη κφλν ν ΥνξηηΪηεο, ην πην πξνζηηφ βνπλφ ζηνπο θαηνέθνπο ηεο
Θεζζαινλέθεο, καδέ κε ηα κηθξφηεξα δεέγκαηα ηνπ Κνπξέ θαη ηνπ Φηιχξνπ, πνπ φια
απεηινχληαη λα ελζσκαησζνχλ ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, αιιΪ θαη ν θαηΪθπηνο θαη
αγλνεκΫλνο Βεξηέζθνο.
Ζ πφιε πΪλησο εέλαη δεκΫλε κε ην ΥνξηηΪηε, κε ηελ ηζηνξέα ηνπ, παιαηφηεξε αιιΪ
θαη πξφζθαηε, κε ην δξνζεξφ θαζαξφ λεξφ ηνπ, κε ηνλ ρνξηηαηηλφ αγΫξα ηνπ. ηε ζΫζε
ηεο ζεκεξηλάο θνηλφηεηαο ΥνξηηΪηε βξηζθφηαλ ε αξραέα πφιε Κηζζφο πνπ θηέζζεθε απφ
ηνλ Οκεξηθφ άξσα ΚηζζΫα. ΚαηΪ ηξαγηθά ζχκπησζε απηφ ην φλνκα ηεο αξραέαο πφιεο
δηΪιεμε ε ηδησηηθά Α.Δ., πνπ ζΫιεζε λα ρηέζεη κηα ηεξΪζηηα Ϋθηαζε ζην βνπλφ, κε κεηφρνπο
ηνλ πλεηαηξηζκφ Μεραληθψλ Β.Δ. θαη ηελ Κνηλφηεηα ΥνξηηΪηε. Οη πξψηεο ελΫξγεηεο ηεο
ΚΗΟ Α. Δ. άηαλ λα εθρεξζψζεη κηα Ϋθηαζε 2.000 ζηξεκκΪησλ θαη‟ απηάλ θαη 3.500
θαη‟ Ϊιινπο, ζηελ πεξηνρά Ηζελιά ά Μεξζηλνχδα ηνπ βνπλνχ. Ζ ζπλνιηθά Ϋθηαζε ηεο
πεξηνράο απηάο εέλαη 12.000 ζηξΫκκαηα θαη νη επηζπκέεο άηαλ λα νηθνπεδνπνηεζεέ
νιφθιεξε. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο εέλαη ην γεγνλφο φηη ε Ϋθηαζε απηά Ϋρεη ραξαθηεξηζηεέ
σο αλαδαζσηΫα απφ ην 1973 θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ πληΪγκαηνο
θαη ησλ Νφκσλ. Σα πιΫνλ αξκνδέα Τπνπξγεέα εέραλ αλαθνηλψζεη φηη ζε αλαδαζσηΫα
Ϋθηαζε πνπ απζαέξεηα αιιΪδεη ρξάζε, θηηδφηαλ ηφηε, ρσξέο Ϊδεηα, νιφθιεξε πφιε 2.000
ζηξεκκΪησλ. Ζ ΚΗΟ Α.Δ. φκσο ζπλΫρηζε ηηο εξγαζέεο θαη επηπιΫνλ πξνρψξεζε, αθνχ
κε αλαθξηβά ζηνηρεέα πάξε Ϊδεηα, ζηελ θαηαζθεπά ηνπ δξφκνπ ΠιαηαλΪθηα ΠαλνξΪκαηνοΗζελιά, ελφο δξφκνπ πνπ θαηΫζηξεςε αλαδαζσκΫλεο εθηΪζεηο, κπΪδσζε ξΫκαηα θ.ι.π.
Σν θπξηφηεξν φκσο εέλαη φηη ην γεγνλφο απηφ Ϊλνηγε θπξηνιεθηηθΪ ην δξφκν θαη γηα Ϊιιεο
νηθνπεδνπνηάζεηο δαζηθψλ εθηΪζεσλ. Καη απηφ κε ηελ αλνρά, έζσο θαη ζπλελνρά, ηεο
Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη Γεκνηηθψλ πκβνχισλ.
Δπηπρψο, κεηΪ ηελ επέκνλε δξΪζε θαη ην καθξφρξνλν δηθαζηηθφ αγψλα
νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ, εθδφζεθε επλντθά απφθαζε απφ ην ηΔ (3651/1999), ε νπνέα
ζηακΪηεζε ηα Ϋξγα θαη απνηειεέ κηα νηθνινγηθά λέθε, πνπ θΫξλεη πην θνληΪ ηελ επλντθά γηα
ην βνπλφ ηειηθά Ϋθβαζε. Πξφζθαηα (5.6.2006), εθδφζεθαλ θαη νη ππ‟ αξηζ. 1373, 1374,
1375 απνθΪζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηεένπ Θεζζαινλέθεο, κε ηηο νπνέεο αθπξψζεθαλ νη
νηθνδνκηθΫο Ϊδεηεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Πνιενδνκέα ηεο Ννκαξρέαο Θεζζαινλέθεο
κεηΪ ηελ ςάθηζε ηεο ζθαλδαιψδνπο ηξνπνινγέαο πνπ λνκηκνπνηνχζε ηε δφκεζε ζηελ
πεξηνρά, θξέλνληαο φηη ε δηΪηαμε ηνπ θσηνγξαθηθνχ Ϊξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ 2742/1999
αληίθεηηαη ζην άξζξν 6 §1 ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ.
Ζ απφθαζε εκπεξηΫρεη ζαθά κνκθά πξνο ηελ Πνιηηεέα, δηφηη ε επέκαρε ηξνπνινγέα
ςεθέζηεθε ελψ εθθξεκνχζε ε Ϋθδνζε ηεο ππ‟ αξηζ. 3651/1999 απφθαζεο ηνπ πκβνπιένπ
Δπηθξαηεέαο, πνπ αθχξσζε ηελ Ϊξλεζε ηεο Γηνέθεζεο λα αλαθαιΫζεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ
ηεο πεξηνράο Ηζελιά σο Ε.Δ.Π., πξνζβΪιινληαο ην δηθαέσκα ησλ νηθνιφγσλ ζε κέα Γέθαηε
Γέθε, δηθαέσκα πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηελ Δπξσπατθά χκβαζε ΓηθαησκΪησλ ηνπ
Αλζξψπνπ. ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ησλ απνθΪζεσλ απηψλ, θαζέζηαηαη θαη πΪιη επέθαηξν ην
πΪγην αέηεκα ησλ νηθνιφγσλ γηα νηθνινγηθή απνθαηάζηαζε ηεο πην πάλσ δαζηθήο
πεξηνρήο (ην ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο σο δαζηθάο θαη αλαδαζσηΫαο Ϋθξηλε νξηζηηθΪ θαη ε
Δπηηξνπά Δπέιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηάζεσλ Θεζζαινλέθεο), ε νπνέα Ϋρεη απνςηισζεέ
απφ ην 1989 θαη Ϋθηνηε παξακΫλεη θξαλένπ ηφπνο. Καη βΫβαηα, πΫθηεη ζην θελφ ε
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απαέηεζε ηεο εηαηξεέαο θαη ηνπ Γάκνπ ΥνξηηΪηε θαηΪ ηεο Οηθνινγηθάο Κέλεζεο θαη
πξνζσπηθΪ ησλ νηθνιφγσλ ΜηρΪιε Σξεκφπνπινπ, ΓηΪλλε Σδηψια θαη ΑιΫθνπ
Γεσξγφπνπινπ, κε ηελ νπνέα ηνπο δεηνχλ 13,5 εθαηνκκύξηα επξώ γηα «απνιεζζΫληα
θΫξδε» θαη «εζηθά βιΪβε», επεηδά ηνπο εκπφδηζαλ φια απηΪ ηα ρξφληα λα ρηέζνπλ ηνλ
ΥνξηηΪηε.
ηελ έδηα πεξηνρά θαη ιέγν πην πΪλσ, ν Οηθνδνκηθφο πλεηαηξηζκφο ησλ
Αμησκαηηθψλ επηδηψθεη λα νηθνδνκάζεη κηα Ϊιιε πεξηνρά κεηαμχ ηνπ ΥνξηηΪηε θαη ηνπ Ϋηρ
νπ, ζηελ πεξηνρά «Καιχβηα», ηελ νπνέα δηεθδηθνχλ κε αμηψζεηο θαη θΪηνηθνη ηνπ
ΥνξηηΪηε. Πεπνέζεζά καο εέλαη φηη ε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά πξΫπεη λα δηαηεξάζεη ηνλ
αγξνηηθφ θαη δαζηθφ ραξαθηάξα ηεο θαη λα δηαηεξάζεη ηηο δηφδνπο βιΪζηεζεο πνπ εέλαη
απαξαέηεηεο ζηελ Ϊγξηα παλέδα ηνπ Ϋηρ νπ, ψζηε λα επηθνηλσλεέ κε ηα Ϊιια δΪζε ηεο
πεξηνράο.
Δπέ πιΫνλ, ην πιάζνο ησλ θεξαηψλ, ηνπ νκψλπκνπ «πΪξθνπ» ηνπ ΥνξηηΪηε,
πξνζζΫηεη αθφκε κηα απμαλφκελε θαηαζηξεπηηθά πιεγά ζην βνπλφ πνπ απεηιεέ φινπο
ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο θαη θπζηθΪ ηνπο αλζξψπνπο.
Καη ελψ απηΪ, θαη φρη κφλν, ζπκβαέλνπλ ζην ΥνξηηΪηε ιέγν παξαθΪησ ην Κνπξέ
αζθπθηηΪ απφ ηελ πέεζε ησλ ιαηνκεέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ πιΫνλ «απνθαζηζηψληαο» ην
ηνπέν, ππφ ηελ πξννπηηθά ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο.
Έληνλεο πηΫζεηο αζθνχληαη θαη ζηηο ππφινηπεο δαζηθΫο εθηΪζεηο ζην Φέιπξν, ην
Χξαηφθαζηξν, ηε Νενρσξνχδα, ηνλ ΠεληΪινθν θ.ι.π. θαη φπνπ δηαηεξνχληαη νη δαζηθΫο
εθηΪζεηο νθεέιεηαη απνθιεηζηηθΪ ζηελ απνπζέα νηθηζηηθάο πέεζεο.
ιεο απηΫο νη νξεηλΫο πεξηνρΫο απφ ΣξηΪδη θαη ΛαθθηΪ κΫρξη ΠεληΪινθν θαη
Γαιιηθφ θεξχρζεθαλ αλαδαζσηΫεο απφ ην 1973. Σψξα, δπζηπρψο, ρΪξηο ζηηο
ζπληνληζκΫλεο ελΫξγεηεο Γεκνηηθψλ πκβνπιέσλ, ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη Γεκφζηαο
Γηνέθεζεο κεηαηξΫπνληαη ζε νηθφπεδα θαη ηζηκΫλην.
Έλα απφ ηα ρεηξφηεξα πιάγκαηα, άηαλ ην ΓηΪηαγκα ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ
(απφ 24/6/94) ην νπνέν πξνηεέλεη ηελ νηθνπεδνπνέεζε κΫξνπο απηψλ ησλ εθηΪζεσλ.
Σν δΪζνο ηνπ Βεξηέζθνπ, απνηειεέ κηα εληειψο μερσξηζηά πεξέπησζε. Μπνξεέ λα
γέλεη πφινο Ϋιμεο ελφο νηθνηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαη πξΫπεη λα πξνζηαηεπηεέ θαη λα
δηαρεηξηζηεέ νηθνινγηθΪ. ΠαξεκβΪζεηο φπσο θπηεχζεηο πεχθεο ζ‟ απηφ ην θιαζζηθφ δΪζνο
πιαηπθχιισλ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ αηπρεέο. Θα πξΫπεη λα εμεηαζζεέ ε επΫθηαζά ηνπ θαη ε
ζπκκεηνρά ησλ γχξσ νηθηζκψλ ζε θνξεέο δηαρεέξηζεο θαη άπηαο αμηνπνέεζεο ηνπ δΪζνπο.
ΕΖΣΑΜΔ:
 Να ζηακαηάζεη θΪζε πξνζπΪζεηα γηα νηθνπεδνπνέεζε ηνπ ΥνξηηΪηε θαη ηεο
επξχηεξεο αλαδαζσηΫαο πεξηνράο.
 Να αξρέζεη ακΫζσο ε αλαδΪζσζε ζηελ πεξηνρά ηνπ Ηζελιά ηνπ ΥνξηηΪηε,
αθνχ εθαξκφδνληαο ηνπο λφκνπο, απνδνζνχλ νη επζχλεο ζε φζνπο
δηΫπξαμαλ ά θαη δηαπξΪηηνπλ ηηο θαηαζηξνθΫο.
 Να αλαθιεζεέ ε πξφηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ψζηε λα κελ γέλεη
λνκνζεηηθά πξΪμε.
 Να θχγεη απφ ην ΥνξηηΪηε ην «ΠΪξθν Κεξαηψλ».
 Να κελ επηηξαπεέ ε νηθνδφκεζε ηεο πεξηνράο «Καιχβηα».
 Να πξνζηαηεπηεέ απνηειεζκαηηθΪ ην δΪζνο απφ ην θπλάγη θαη ηηο
ππφινηπεο αλζξψπηλεο επηπηψζεηο θαη λα ππΪξμνπλ εληζρπηηθΫο
παξεκβΪζεηο.
 Να πξνζηαηεπηνχλ ηα δΪζε ηνπ Κνπξέ θαη ηνπ Φηιχξνπ, φπσο θαη φιεο νη
αλαδαζσηΫεο εθηΪζεηο απφ ΣξηΪδη κΫρξη ΠεληΪινθν, νη νπνέεο ζα πξΫπεη
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λα εληαρζνχλ
αλαβΪζκηζεο.

Γ.2

θαη

ζε

πξφγξακκα

αλαδΪζσζεο

θαη

νηθνινγηθάο

ΓΗΑ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΤΝΖΓΗΟΤ

Γηα εκΪο ην θπλάγη γηα «ιφγνπο αλαςπράο» εέλαη εζηθΪ απαξΪδεθην, θαζψο ζπλδπΪδεη ηελ
αλζξψπηλε δηαζθΫδαζε κε ηελ εθκΪζεζε ζηελ αθαέξεζε ηεο δσάο αλππεξΪζπηζησλ
πιαζκΪησλ, ζηελ ελέζρπζε βΪξβαξσλ ελζηέθησλ θαη ζηελ πξνψζεζε κηαο βέαηεο
θνπιηνχξαο. Σν θπλάγη, επέζεο, ελΫρεη ζνβαξΫο αξλεηηθΫο επηπηψζεηο γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα, φρη κφλν κΫζσ ηεο Ϊκεζεο ζαλΪησζεο θαη κεέσζεο νξηζκΫλσλ
πιεζπζκψλ, αιιΪ θαη κΫζσ ηεο φριεζεο πνπ απμΪλεη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ησλ
κεηαθηλάζεσλ, πξνθαιεέ αιιαγά ζπκπεξηθνξΪο, θ.Ϊ. Δπέζεο, πξφβιεκα απνηεινχλ θαη ηα
κνιπβδνχρα ζθΪγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν κφιπβδνο ησλ νπνέσλ κπνξεέ λα πεξΪζεη
ζηελ ηξνθά πνπιηψλ, αιιΪ θαη αλζξψπσλ, κε δειεηεξηψδε δξΪζε. ΑξλεηηθΫο επηπηψζεηο
Ϋρνπλ παξαηεξεζεέ θαη εηο βΪξνο ζπλαλζξψπσλ καο, φπσο ηξαπκαηηζκνέ Ϊιισλ
θπλεγψλ θαη ρξάζε θπλεγεηηθψλ φπισλ ζε αλζξσπνθηνλέεο θαη δεθΪδεο αηπράκαηα,
αθφκε θαη κε παηδηΪ. Κπξέσο φκσο ην θπλάγη ιεηηνπξγεέ απνηξεπηηθΪ ζηε απφιαπζε ηεο
θχζεο απφ φινπο ηνπο «πνιέηεο κε-θπλεγνχο», θαη αθαηξεέ ην αληέζηνηρν δηθαέσκα ζηελ
αλαςπρά απφ Ϊιινπο αλζξψπνπο πνπ ζΫινπλ λα επηζθεθηνχλ ηηο πεξηνρΫο απηΫο.
Αλαγλσξέδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθά θαη ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα
αλαγλσξέδεηαη πιάξσο ε λνκηκφηεηα ηεο ζάξαο αγξέσλ πηελψλ σο κνξθά βηψζηκεο
ρξάζεο. Δπέζεο, αλαγλσξέδνπκε (ρσξέο σζηφζν λα απνδερφκαζηε κνηξνιαηξηθΪ) φηη ην
θπλάγη εέλαη κηα δηαδεδνκΫλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ΔιιΪδα, κε ξέδεο ζηε ειιεληθά
παξΪδνζε, θαη ζα εέλαη καθξχο ν δξφκνο ηεο θαηΪξγεζάο ηνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν, παξΪ
ηελ εζηθάο θαη ηδενινγηθάο θχζεο αληέζεζά καο, ζα ρξεζηκνπνηάζνπκε θΪζε δεκνθξαηηθφ
κΫζν πεηζνχο, θΪζε ινγηθφ θαη νηθνινγηθφ επηρεέξεκα πνιηηηθάο πέεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα
πεηχρνπκε νπνηαδάπνηε βειηέσζε ηεο ζεκεξηλάο θαηΪζηαζεο ησλ «θπλεγεηηθψλ
ξπζκέζεσλ», ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ηεο θπλεγεηηθάο
δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ «Ϊγξησλ δψσλ» θαη ζηελ ειιεληθά θχζε. ηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλέεο, ην θπλάγη πξΫπεη λα ππφθεηηαη ζηνλ θνηλσληθφ θαη επηζηεκνληθφ
Ϋιεγρν, ππνβαιιφκελν ζηνπο θαλφλεο ηεο «αεηθνξέαο» θαη ηεο βησζηκφηεηαο, ζαλ φιεο ηηο
Ϊιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ θπζηθνχο πφξνπο, φπσο ε
επαγγεικαηηθά αιηεέα, ε θηελνηξνθέα, ε γεσξγέα θ.ι.π. Τπφ απηφ ην πξέζκα, αθνινπζνχλ
νη ζπγθεθξηκΫλεο πξνηΪζεηο καο.
Πξνηάζεηο
1. Δθζπγρξνληζκόο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ
Σν λνκηθφ πιαέζην πνπ θαζνξέδεη ηελ θπλεγεηηθά δξαζηεξηφηεηα απνηειεέηαη βαζηθΪ απφ
ην αλαρξνληζηηθφ ΝΓ 86/1969 θαη πξΫπεη επηηΫινπο λα αλακνξθσζεέ ελζσκαηψλνληαο
ζην εζληθφ δέθαην ηηο ζχγρξνλεο αληηιάςεηο, ηηο ζρεηηθΫο δηεζλεέο ζπκβΪζεηο θαη ηηο
θνηλνηηθΫο νδεγέεο. ε κηα ηΫηνηα αλακφξθσζε πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη θαη ε
θαηΪξγεζε ησλ θιηκαθσηψλ εκεξνκεληψλ θαη ν νξηζκφο ηεο 31 εο Ηαλνπαξένπ σο
εκεξνκελέαο ιάμεο ηνπ θπλεγηνχ γηα φια ηα εέδε.
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2. Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκόο
ΔπηβΪιιεηαη κηα ζπλνιηθά θαη νινθιεξσκΫλε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηάκαηνο, ε νπνέα λα
πεξηιακβΪλεη:
 Σαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεζπζκψλ θΪζε ζεξεχζηκνπ εέδνπο,
πιάξε παξαθνινχζεζε θαη επνπηεέα, φπσο θαη ελεξγεηηθά απνθπγά ησλ
επηπηψζεσλ ηνπ θπλεγηνχ ζε Ϊιια εέδε ηεο ειιεληθάο παλέδαο, φπσο θαη ζηνπο
νηθνηφπνπο ηνπο.
 Καζνξηζκφ θαη ηαθηηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξέσλ ηνπ πιεζπζκνχ θΪζε
ζεξεχζηκνπ εέδνπο ζην επέπεδν ηεο θΫξνπζαο ηθαλφηεηαο θΪζε πεξηνράο.
 πληνληζκφ
ηεο
Ϋξεπλαο,
ηνπ
ζρεδηαζκνχ,
ηεο
πινπνέεζεο
κΫηξσλ
δηαηάξεζεο/πξνζηαζέαο θαη ηεο αλαθνέλσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ απφ αξκφδην
θξαηηθφ θνξΫα ππφ ηελ επνπηεέα ηνπ ΤΠΔΚΑ (πρ Οξγαληζκφο Γηαρεέξηζεο Άγξηαο
Παλέδαο), ζε ζπλεξγαζέα κε αληέζηνηρα ΠαλεπηζηεκηαθΪ Σκάκαηα Βηνινγηθάο θαη
Γαζνινγηθάο θαηεχζπλζεο θαη κε ζρεηηθΪ ΔξεπλεηηθΪ Ηλζηηηνχηα (π.ρ. ΔΘΗΑΓΔ).
 ΚαηΪξηηζε «Δζληθάο ηξαηεγηθάο γηα ην θπλάγη» θαη «Δζληθνχ ΠξνγξΪκκαηνο
Παξαθνινχζεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θπλεγηνχ».
 Δμεηδέθεπζε ηεο Δζληθάο ηξαηεγηθάο κε ηελ εθπφλεζε «ζρεδέσλ δηαρεέξηζεο ηεο
ζάξαο» αλΪ πεξηθΫξεηα πνπ ζα θαζνξέδνπλ ηελ θΫξνπζα ηθαλφηεηα ηεο θΪζε πεξηνράο
θαη ζα πξνηεέλνπλ ηνλ αλψηαην αξηζκφ αδεηψλ αλΪ Ϋηνο θαη ην κΫγεζνο ηεο
επηηξεπφκελεο θΪξπσζεο θΪζε εέδνπο αλΪ θπλεγφ. Πξνηεξαηφηεηα ζα Ϋρνπλ νη
θΪηνηθνη ηεο πεξηθΫξεηαο.
 ΚαηΪξγεζε ηεο γεληθάο Ϊδεηαο θπλεγηνχ θαη Ϋθδνζε λΫαο «εηδηθάο Ϊδεηαο» πνπ λα
πξνζδηνξέδεη ηφζν ην ζπγθεθξηκΫλν εέδνο ά νκΪδα εηδψλ πνπ θπλεγΪεη θαλεέο φζν θαη
ηελ πεξηνρά.
 ΚαηΪξηηζε Υσξνηαμηθνχ ρεδένπ Θάξαο, ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεη ειεγρφκελεο,
θπιαζζφκελεο, ζαθψο νξηνζεηεκΫλεο πεξηνρΫο θπλεγεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, κε
ζπγθεθξηκΫλεο πξνζβΪζεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, κε εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη κε
Ϋζνδα απφ ηα ηΫιε πξφζβαζεο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα.
3. Αληηκεηώπηζε ηεο ιαζξνζεξίαο
Γεκηνπξγέα εηδηθνχ ζψκαηνο «Φχιαμεο ΠεξηβΪιινληνο» (ελδερνκΫλσο κε ηελ
αλαβΪζκηζε ηεο Γαζνθπιαθάο) ζην νπνέν λα απνξξνθεζνχλ θαη ηα ζηειΫρε ηεο ππφ
θαηΪξγεζε αγξνθπιαθάο. πλεξγαζέα κε ηελ Οκνζπνλδηαθά Θεξνθπιαθά (θαζψο ε
Κπλεγεηηθά πλνκνζπνλδέα Ϋρεη θπζηθΪ ην δηθαέσκα λα δηαηεξεέ ηνπο ηδησηηθνχο ηεο
θχιαθεο).
4. Καζηέξσζε λένπ ζπζηήκαηνο πνηλώλ γηα ηνπο ιαζξνζήξεο
ΚαζηΫξσζε «ηζνπρηεξψλ» ρξεκαηηθψλ πξνζηέκσλ πνπ ζα βεβαηψλνληαη επέ ηφπνπ θαη ζα
πιεξψλνληαη ζε δεκφζην ηακεέν. ΚαζηΫξσζε ζπζηάκαηνο αζξνηζηηθψλ πνηλψλ (point
system) πνπ ζα νδεγεέ ζηελ νξηζηηθά αθαέξεζε ηεο Ϊδεηαο κεηΪ απφ ζπγθεθξηκΫλν αξηζκφ
παξαβΪζεσλ θαη αλΪινγα κε ηελ βαξχηεηα θΪζε πεξηζηαηηθνχ. Σα Ϋζνδα κπνξνχλ λα
απνδέδνληαη ζηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξΫα πνπ πξνηεέλνπκε λα ηδξπζεέ θαη ζε πεξηπηψζεηο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Ϋλα πνζνζηφ λα απνδέδεηαη ζηνπο Φνξεέο Γηαρεέξηζεο. Γηα
ηδηαέηεξεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. ζάξεπζε απεηινχκελσλ κε εμαθΪληζε εηδψλ, λα πξνβιΫπεηαη
κε εμαγνξΪζηκε πνηλά θπιΪθηζεο.
5. Δθζπγρξνληζκόο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ πεξί όπισλ
Άκεζε επεμεξγαζέα θαη θαηΪζεζε ζηε Βνπιά λΫνπ απζηεξνηΫξνπ λφκνπ «πεξέ φπισλ»
πνπ ζα επηηξΫπεη ηελ θαηνρά κόλν ζε θαηφρνπο αδεηψλ θπλεγηνχ ά ζε κΫιε ζθνπεπηηθψλ
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ζπιιφγσλ. θξΪγηζε ησλ θπλεγεηηθψλ φπισλ κεηΪ ηελ ιάμε θΪζε θπλεγεηηθάο πεξηφδνπ,
φπσο θαη ζθξΪγηζε φισλ ησλ θπλεγεηηθψλ φπισλ πνπ βξέζθνληαη ζε ρΫξηα κε θπλεγψλ.
6. Δθπαίδεπζε ησλ λέσλ θπλεγώλ
ΔθπαηδεπηηθΪ ζεκηλΪξηα αλαγλψξηζεο εηδψλ αιιΪ θαη απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ
δσνινγέαο, νηθνινγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο. Γεκηνπξγέα
αμηφπηζηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηάκαηνο, κε ελέζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηεο
δηεμαγσγάο ησλ εμεηΪζεσλ. ΔμεηΪζεηο θαηαιιειφηεηαο πνπ λα ζρεηέδνληαη κε ηελ
ςπρνινγηθά αξηηφηεηα ηνπ αηηνχληνο. Γηαξθάο εθπαέδεπζε θαη ηαθηηθά επαλεμΫηαζε, κε
πξφβιεςε θαη γηα πξαθηηθά Ϊζθεζε ζε δξΪζεηο πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο θαη
δηαρεέξηζεο.
7. πκπιεξσκαηηθά κέηξα
 Κξαηηθά ελέζρπζε ησλ «ΚΫληξσλ Πεξέζαιςεο Άγξησλ Εψσλ» θαη δεκηνπξγέα λΫσλ, ζε
θΪζε ΠεξηθΫξεηα ηεο ρψξαο, κε πφξνπο απφ ην Σακεέν Θάξαο.
 ΔπαλεμΫηαζε ηεο αλαγθαηφηεηαο απειεπζεξψζεσλ «ζεξακαηηθψλ» εηδψλ
(αγξηνγνχξνπλα, θαζηαλνέ, πΫξδηθεο, ιαγνέ) θαη ιάςε κΫηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο
γελεηηθάο αιινέσζεο πνπ Ϋρεη πξνθιεζεέ ζηνπο θπζηθνχο πιεζπζκνχο απφ
απζαέξεηεο απειεπζεξψζεηο θπλεγεηηθψλ νξγαλψζεσλ.
 Απζηεξνέ Ϋιεγρνη γηα πεξηπηψζεηο παξΪλνκσλ ζπιιάςεσλ Ϊγξησλ δψσλ.
 Δλέζρπζε κε λΫν πξνζσπηθφ θαη εθπαέδεπζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ
παξαγφλησλ ζηελ παξΪλνκε αγνξαπσιεζέα εηδψλ θαη ζε φια ηα Ϊξζξα ηεο
ζπλζάθεο CITES.
Πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηαιόγνπ
πκπιεξσκαηηθΪ ησλ παξαπΪλσ πξνηΪζεσλ ζα επηδηψμνπκε κΫζσ ηεο ελζΪξξπλζεο
εηδηθψλ
πξνγξακκΪησλ
πεξηβαιινληηθάο
ελεκΫξσζεο,
εθπαέδεπζεο
θαη
επαηζζεηνπνέεζεο, λα ελεκεξψζνπκε γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο αξλεηηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ
θπλεγηνχ. ΣΫινο, γηα ηελ πξνψζεζε φισλ ησλ παξαπΪλσ εέκαζηε δηαηεζεηκΫλνη λα
πξνβνχκε ζε δηΪινγν κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο εηαέξνπο,
πξνζπαζψληαο λα ηνπο πεέζνπκε ηαπηφρξνλα, γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επαλαξξχζκηζεο
ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζάθεο ηνπ θπλεγηνχ ζηε ρψξα καο.

Γ.3

ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ, ΛΟΤΓΗΑ, ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ – ΠΔΓΗΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Ζ πεξηνρά ησλ ΓΫιηα Αμηνχ-Λνπδέα-ΑιηΪθκνλα απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο πγξνηφπνπο ηεο ΔιιΪδαο. Πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηεζλά ζπλζάθε Ramsar
θαη εέλαη εληαγκΫλε ζην δέθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο Natura 2000.
Με ηελ ΚΤΑ 12966/09 ζεζκνζεηάζεθε ην «Δζληθφ ΠΪξθν ΓΫιηα Αμηνχ-ΛνπδέαΑιηΪθκνλα» (ΔΠΓΑΛΑ). ην Δζληθφ ΠΪξθν εληΪζζνληαη νη ρεξζαέεο, πδΪηηλεο θαη
ζαιΪζζηεο πεξηνρΫο ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Αμηνχ, Λνπδέα θαη ΑιηΪθκνλα, Γαιιηθνχ,
ηεο Αιπθάο Κέηξνπο θαη ηεο ιηκλνζΪιαζζαο Καινρσξένπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ηνπο
θαιχπηνληαο κέα ρεξζαέα θαη πδΪηηλε πεξηνρά ζπλνιηθάο Ϋθηαζεο 338.000 ρηιηΪδσλ
ζηξεκκΪησλ. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα πνιχπιεπξν ζχζηεκα πνηΪκησλ δΫιηα θαη εθβνιψλ, ειψλ,
ιηκλνζαιαζζψλ θαη αιπθψλ. ΥΪξε ζηε κεγΪιε ελαιιαγά νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ
(πεξηιακβΪλεη απφ αγξνηηθΫο θαιιηΫξγεηεο θαη ιηβΪδηα σο αιαηψδε εδΪθε θαη ειψδεηο
εθηΪζεηο) ε πεξηνρά απνηειεέ Ϋλαλ ηδαληθφ βηφηνπν γηα πνιιΪ εέδε Ϊγξησλ δψσλ θαη
πνπιηψλ.
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Γελ εέλαη Ϊιισζηε ηπραέν φηη εδψ βξέζθνπλ θαηαθχγην πεξηζζφηεξα απφ 270 εέδε
πνπιηψλ (ην 63% πεξέπνπ ησλ εηδψλ πνπ Ϋρνπλ παξαηεξεζεέ Ϋσο ζάκεξα ζηελ ΔιιΪδα),
αλΪκεζΪ ηνπο πνιιΪ ζπΪληα θαη απεηινχκελα. ην παξφρζην δΪζνο ηνπ Αμηνχ ππΪξρεη
κέα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο απνηθέεο θσιηΪζκαηνο εξσδηψλ ζηελ ΔιιΪδα, αιιΪ θαη ζηελ
Δπξψπε, ελψ ε πεξηνρά βξέζθεηαη ζε Ϋλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο κεηαλαζηεπηηθνχο
δηαδξφκνπο ηεο Δπξψπεο. ΠΫξα ηεο παγθφζκηαο νξληζνινγηθάο ζεκαζέαο ηεο απνηειεέ
πνιχηηκν βηφηνπν θαη γηα πνιιΪ εέδε δψσλ, θΪπνηα απφ ηα νπνέα θηλδπλεχνπλ κε
εμαθΪληζε, φπσο ν ιαγφγπξνο, ε βέδξα θαη ε κεζνγεηαθά ρειψλα, ελψ φζνλ αθνξΪ ηε
ρισξέδα ππΪξνρπλ πεξηζζφηεξα απφ 500 εέδε θαη ππνεέδε θπηψλ. Σν ΠΪξθν εκπέπηεη
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο ΓΫιηα Αμηνχ-Λνπδέα-ΑιηΪθκνλα, ν νπνένο
ηδξχζεθε ην 2003, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 2742/99 θαη 3044/02, κε ζθνπφ ηελ
δηνέθεζε, πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε ηνπ πγξνηνπηθνχ ζπζηάκαηνο.
Ο Αμηφο εέλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ζε κάθνο πνηακφο ηεο ΔιιΪδαο κε
ζπλνιηθφ κάθνο 320 ρικ., απφ ηα νπνέα ηα 76 ρικ. βξέζθνληαη ζε ειιεληθφ Ϋδαθνο. Σν
95% ηεο ιεθΪλεο απνξξνάο ηνπ εέλαη ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. Ζ κΫζε παξνρά ηνπ εέλαη 165 m3/sec.
ηηο αξρΫο ηνπ 20νπ αηψλα ε εθβνιά ηνπ Αμηνχ άηαλ ιέγα ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθΪ ηεο
Θεζζαινλέθεο απεηιψληαο κε απνθνπά ηε ζαιΪζζηα πξφζβαζε ζην ιηκΪλη ιφγσ ηεο
ζπλερνχο απφζεζεο θεξηψλ ζηνλ Θεξκατθφ. Ζ θνέηε ηνπ πνηακνχ κεηαηνπέζηεθε κε
ηερληθΪ Ϋξγα ζηε ζΫζε πνπ βξέζθεηαη ζάκεξα. Απφ ηφηε ην δΫιηα ηνπ πνηακνχ εμειέρζεθε
γξάγνξα δεκηνπξγψληαο κέα εθηεηακΫλε δειηατθά πεδηΪδα. κσο, πξφζθαηεο κεηξάζεηο
δεέρλνπλ φηη ε κεέσζε ηεο πδαηνπαξνράο θαη ζηεξνεπαξνράο ηνπ Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα
ηε δηΪβξσζε ηνπ δΫιηα θαηΪ ηα ηειεπηαέα 30 ρξφληα. ΚαηΪ κάθνο ηεο θνέηεο ηνπ Αμηνχ
ππΪξρνπλ κΫρξη ζηηγκάο 13 θξΪγκαηα απφ ηα νπνέα ηα δψδεθα εέλαη ζε παξαπφηακνχο
ηνπ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. Ο Λνπδέαο Ϋρεη κάθνο 39 ρικ. θαη κΫζε παξνρά 20 m 3/sec. Απνηειεέ
νπζηαζηηθΪ Ϋλα ηερλεηφ απνζηξαγγηζηηθφ θαλΪιη πνπ δηαλνέρηεθε ηε δεθαεηέα ηνπ '30 φηαλ
Ϋγηλαλ ηα Ϋξγα απνμάξαλζεο ηεο ιέκλεο ησλ Γηαλληηζψλ (ιέκλε Λνπδέα), κε ζθνπφ λα
κεηαθΫξεη ηα λεξΪ απφ ην απνζηξαγγηζηηθφ δέθηπν ηεο πξψελ ιέκλεο Γηαλληηζψλ ζην
Θεξκατθφ θφιπν. Ο ΑιηΪθκνλαο εέλαη ν κεγαιχηεξνο ζε κάθνο πνηακφο ηεο ρψξαο κε
3
ζπλνιηθφ κάθνο 350 ρικ. θαη κΫζε παξνρά 97 m /sec. ηελ θνέηε ηνπ βξέζθνληαη ηξέα
κεγΪια πδξνειεθηξηθΪ θξΪγκαηα (Πνιπθχηνπ, θεθηΪο θαη ΑζσκΪησλ) θαη ε ξνά ηνπ
ξπζκέδεηαη απφ κέα ηερλεηά ιέκλε πνπ δεκηνπξγεέηαη απφ ξπζκηζηηθφ θξΪγκα ην νπνέν
δΫρεηαη ηα λεξΪ ησλ ηξηψλ θξαγκΪησλ ζηα αλΪληε ηεο. ηνλ ΑιηΪθκνλα εθβΪιιεη θαη ε
ΣΪθξνο 66 κάθνπο 35 ρικ., ε νπνέα ζρεδηΪζηεθε γηα λα δΫρεηαη κΫξνο απφ ηα λεξΪ πνπ
πξνΫξρνληαη απφ ην απνζηξαγγηζηηθφ δέθηπν ηεο πξψελ ιέκλεο Γηαλληηζψλ.
ΛηκλνζΪιαζζα Καινρσξένπ
ηηο εθβνιΫο ησλ ηξηψλ πνηακψλ ζρεκαηέδεηαη ην κεγαιχηεξν ζε Ϋθηαζε δειηατθφ
νηθνζχζηεκα ηεο ρψξαο, ελψ καδέ κε ηνλ Γαιιηθφ πνηακφ αξδεχνπλ ηελ πεδηΪδα ηεο
Θεζζαινλέθεο, ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε, κεηΪ ην Θεζζαιηθφ θΪκπν, πεδηΪδα ηεο ΔιιΪδαο
θαη απφ ηηο πην παξαγσγηθΫο ηεο ρψξαο. Σν βαζηθφ αγξνηηθφ πξντφλ εέλαη ην ξχδη (ζηελ
πεξηνρά παξΪγεηαη ην 70-80% ηεο ειιεληθάο παξαγσγάο) θαη αθνινπζνχλ ην ζηηΪξη, ην
θαιακπφθη, ε κεδηθά θαη ην βακβΪθη. Οη νξπδψλεο, ηελ επνρά πνπ εέλαη θαηαθιπζκΫλνη κε
λεξφ, ιεηηνπξγνχλ σο ηερλεηνέ επνρηαθνέ πγξφηνπνη ζεκαληηθνέ γηα ηελ παλέδα ηεο
πεξηνράο, δξψληαο ζπκπιεξσκαηηθΪ σο πξνο ηνπο θπζηθνχο πγξνηφπνπο. ΒΫβαηα νη
νξπδνθαιιηΫξγεηεο, φπσο θαη νη ππφινηπεο αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ
πξνβιάκαηα ππνβΪζκηζεο ησλ πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ ιφγσ ηεο εληαηηθάο
ζπλάζσο ρξάζεο ιηπαζκΪησλ θαη θπηνθαξκΪθσλ.
ην ΓΫιηα ηα ηειεπηαέα 30 ρξφληα αλαπηχζζεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ
πεξηνρά θαη επηθεξδάο παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα: ε κπδνθαιιηΫξγεηα. Ο Θεξκατθφο
θφιπνο εέλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρά παξαγσγάο θαη αιηεέαο νζηξαθνεηδψλ ζηελ
ΔιιΪδα κε ηελ εηάζηα παξαγσγά ησλ 30.000 ηφλσλ κπδηψλ λα απνηειεέ ην 80 - 85% ηεο
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ειιεληθάο παξαγσγάο. Ζ κπδνπαξαγσγά πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ηξέα ζεκεέα: εθβνιά Αμηνχ
ζηα φξηα ηνπ Γάκνπ ΥαιΪζηξαο, εθβνιά Λνπδέα ζηα φξηα ηνπ Γάκνπ Αμηνχ θαη δπηηθΪ ηεο
εθβνιάο ηνπ ΑιηΪθκνλα ζηηο αθηΫο ηεο Πηεξέαο. Ζ κπδνθαιιηΫξγεηα Ϋρεη κεγΪιε εμΪξηεζε
απφ ηελ παξνρά γιπθνχ λεξνχ ησλ πνηακψλ Αμηνχ θαη ΑιηΪθκνλα θαη θπξέσο απφ ηελ
ζηεξενπαξνρά ηνπο θαη απφ ηα ξεχκαηα ηνπ Θεξκατθνχ πνπ θαζνξέδνπλ ην ξπζκφ
απηνθαζαξηζκνχ ηνπ θφιπνπ. Ζ κεγΪιε πνζφηεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρεέσλ πνπ ηα πνηΪκηα
θΫξλνπλ ζην Θεξκατθφ επεξεΪδεη ην κΫγεζνο ησλ κπδηψλ, κε απνηΫιεζκα λα Ϋρνπκε εδψ
κεγαιχηεξα κχδηα θαη Ϊξα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπέδνπλ νη νζηξαθνθαιιηεξγεηΫο εέλαη ε ζπζζψξεπζε βηνηνμηλψλ πνπ παξΪγνληαη
απφ Ϊιγε ζηνπο ηζηνχο ησλ νζηξαθνεηδψλ. Καζψο νη βηνηνμέλεο εέλαη επηθέλδπλεο γηα ηνλ
Ϊλζξσπν, κεγΪιε ζπγθΫληξσζά ηνπο εκπνδέδεη ηε δηΪζεζε ησλ νζηξαθνεηδψλ ζηελ
αγνξΪ πξνο θαηαλΪισζε. Γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ εηδψλ ηνμηθνχ
θπηνπιαγθηνχ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη βηνηνμηλψλ ζηε ζΪξθα ησλ νζηξαθνεηδψλ, φπσο
θαη γηα ηελ επηβνιά δηνηθεηηθψλ κΫηξσλ (απαγφξεπζε δηΪζεζεο νζηξαθνεηδψλ), ππεχζπλε
ππεξεζέα κΫρξη ζάκεξα άηαλ ε Γ/λζε Κηεληαηξηθάο ηεο Ννκαξρέαο Θεζζαινλέθεο. Ο
επηξνθηζκφο ησλ λεξψλ ηνπ θφιπνπ εέλαη κηα βαζηθά αηηέα ηεο ππΫξκεηξεο αλΪπηπμεο ησλ
αιγψλ πνπ παξΪγνπλ ηηο βηνηνμέλεο.
Σν ιηκΪλη ηεο Θεζζαινλέθεο
Ζ γεηηλέαζε ησλ πγξνηφπσλ ηνπ ΓΫιηα κε εληαηηθΫο παξαγσγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο,
αιιΪ θαη κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλέθεο, αλαπφθεπθηα Ϋρεη αξλεηηθΫο
επηπηψζεηο ζηελ πνηνηηθά θαη νηθνινγηθά ηνπο θαηΪζηαζε. Σα θπξηφηεξα πξνβιάκαηα
κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο:
 Ρχπαλζε πδΪησλ (επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ)
 Λεηςπδξέα – Τθαικχξσζε – Καζέδεζε εδαθψλ
 Τπεξβφζθεζε
 Δληαηηθά γεσξγέα θαη θηελνηξνθέα
 Ακκνιεςέεο
 ΠαξΪλνκν θπλάγη
 ΠαξΪλνκε δφκεζε – Οθηζηηθά θαη βηνκεραληθά πέεζε
 Απφξξηςε κπαδψλ θαη ζθνππηδηψλ
Λχζεηο πξνηΪζεηο.

Γ.4

ΣΑ ΝΔΡΑ ΔΞΑΝΣΛΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΡΤΠΑΗΝΟΝΣΑΗ

Ζ Ϋιιεηςε ηνπ λεξνχ θαη ηδηαέηεξα ηνπ πφζηκνπ Ϋρεη εκθαληζηεέ ιέγν - πνιχ ζε φιεο
ηηο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο θαη Ϋρεη λα θΪλεη κε ην αλαπηπμηαθφ κνληΫιν πνπ αθνινπζεέηαη
θαη ην νπνέν ειΪρηζηα ελδηαθΫξεηαη γηα ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηειηθΪ γηα ηνλ έδην ηνλ
Ϊλζξσπν. Ζ βαζηθφηεξε αηηέα εέλαη ε ππεξθαηαλΪισζε. Ζ πφιε, ε βηνκεραλέα, αιιΪ
πξνπαληφο ε εληαηηθά γεσξγέα φηαλ θαηαλαιψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν λεξφ απφ απηφ
πνπ αλαπιεξψλεηαη απφ ηνπο θπζηθνχο θχθινπο ηφηε εέλαη ππεχζπλεο γηα ην ζηΫξεκα ησλ
πεγψλ θαη ηελ μάξαλζε ησλ πνηακψλ θαη ιηκλψλ, εηδηθΪ ηνπο θαινθαηξηλνχο κάλεο. Δπέ
ρξφληα ζεσξάζεθε ην λεξφ ζαλ Ϋλα αγαζφ πνπ ν θαζΫλαο κπνξνχζε λα ην
ρξεζηκνπνηάζεη φπσο άζειε. ηε θχζε φκσο δελ ππΪξρνπλ αλεμΪληιεηνη πφξνη.
ΔπνκΫλσο ην γιπθφ λεξφ πξΫπεη λα ην κεηαρεηξηδφκαζηε κε νξζνινγηθφ ηξφπν θαη
πεξέζθεςε. Σα απνηειΫζκαηα ηεο ππεξθαηαλΪισζεο ζηελ πεξηνρά Θεζζαινλέθεο εέλαη
νξαηΪ. Οη πεγΫο ηεο Αξαβεζζνχ εμαληινχληαη, ην Καινρψξη ηξνκνθξαηεέηαη απφ ηηο
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θαζηδάζεηο πνπ νθεέινληαη ζε αληιάζεηο ηεο ΔΤΑΘ ζην Γαιιηθφ, ν Αμηφο θαη ν ΑιηΪθκνλαο
ην θαινθαέξη απνδέδνληαη ζηε γεσξγέα, ε Κνξψλεηα εδψ θαη ρξφληα πεζαέλεη.
Ζ κΫζε εηάζηα παξνρά γιπθνχ λεξνχ πνπ δΫρεηαη ν Θεξκατθφο Ϋρεη κεησζεέ ηηο
ηειεπηαέεο δεθαεηέεο θαηΪ 50%, ζπλΫπεηα ηεο κεέσζεο ηεο παξνράο ησλ πνηακψλ ιφγσ
ηεο ππεξθαηαλΪισζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κε θχξην ρξάζηε ηε γεσξγέα, αιιΪ θαη ηε
ΓΔΖ φζνλ αθνξΪ ηνλ ΑιηΪθκνλα. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη ε κΫζε εηάζηα παξνρά ηνπ
Αμηνχ Ϋρεη κεησζεέ πΪλσ απφ 30% κε απνηΫιεζκα ηνπο θαινθαηξηλνχο κάλεο λα
παξαηεξεέηαη πεξηνδηθά μάξαλζά ηνπ. Χο θπζηθά ζπλΫπεηα, αληέζηνηρε κεέσζε
παξαηεξεέηαη θαη ζηελ πνζφηεηα ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ θαηαιάγνπλ ζην ΓΫιηα ησλ
πνηακψλ (εηδηθΪ ζηνλ ΑιηΪθκνλα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θεξηψλ πιψλ παξαθξαηεέηαη
ιφγσ ησλ θξαγκΪησλ) θαη πνπ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηνλ Θεξκατθφ θφιπν. Οη
θπξηφηεξεο ζπλΫπεηεο εέλαη ε αλαθνπά ηεο δειηατθάο εμΫιημεο, ε πθαικχξσζε ππφγεησλ
πδξνθνξΫσλ θαη εδαθψλ θαη νη θαζηδάζεηο. Παξφκνηεο πηΫζεηο πθέζηαληαη θαη νη ππφγεηνη
πδξνθνξεέο. Ζ πηψζε ηεο ζηΪζκεο ηνπο επηηεέλεη θαηλφκελα πθαικχξσζεο θαη
θαζηδάζεσλ.
Κακέα πξνζπΪζεηα δελ Ϋρεη γέλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκέαο λεξνχ ζηελ
πφιε, ζηε βηνκεραλέα θαη ζηελ χπαηζξν, θακέα πξνζπΪζεηα λα αιιΪμεη ην πδξνβφξν
κνληΫιν ηεο εληαηηθάο γεσξγέαο. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη κεηΪ ηε ρξάζε ηνπ ην λεξφ
ζπλάζσο κεηαηξΫπεηαη ζε "απφβιεην" θαη πεηηΫηαη ζε πδΪηηλνπο απνδΫθηεο, πνηΪκηα,
ιέκλεο, ζΪιαζζα, θΪλνληΪο ηνπο ζπρλΪ αθαηΪιιεινπο γηα ρξάζε. Ζ ξχπαλζε απνηειεέ θαη
ηε βαζηθά αηηέα ππνβΪζκηζεο ηνπ γιπθνχ λεξνχ ζε πφζηκν. Ο ΑιηΪθκνλαο πνπ Ϋρεη ιχζεη
ην πδξεπηηθφ πξφβιεκα ηεο Θεζζαινλέθεο πεξηΫρεη έλεο ακηΪληνπ, ππνιεέκκαηα αζηηθψλ
ιπκΪησλ, βηνκεραληθΪ απφβιεηα θαη βηνκεραληθΪ θαηΪινηπα (ιηπΪζκαηα - θπηνθΪξκαθα).
Σφζν ηα επηθαλεηαθΪ, φζν θαη ηα ππφγεηα λεξΪ ηνπ λνκνχ εέλαη εμαηξεηηθΪ
επηβαξπκΫλα απφ πιάζνο ρεκηθψλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ, βαξΫα κΫηαιια, αιιΪ θαη
κηθξνβηαθΪ θνξηέα. Κπξηφηεξεο πεγΫο ξχπαλζεο απνηεινχλ αζηηθΪ, βηνκεραληθΪ,
γεσξγηθΪ θαη θηελνηξνθηθΪ απφβιεηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνάο. Ο Αμηφο επηπιΫνλ δΫρεηαη
αλεπεμΫξγαζηα αζηηθΪ θαη βηνκεραληθΪ απφβιεηα πνιιψλ πφιεσλ ηεο ΠΓΓΜ, κε
απνηΫιεζκα λα εέλαη ν πνηακφο κε ηε κεγαιχηεξε ξχπαλζε ζηα ΒαιθΪληα θαη ν δεχηεξνο
πην ξππαζκΫλνο ζηελ ΔιιΪδα, απφ ηελ Ϊπνςε ηνπ θνξηένπ ληηξηθψλ θαη θσζθσξηθψλ.
ΔθηηκΪηαη φηη ν Αμηφο δΫρεηαη πεξέπνπ 1.140.000 θ.κ. βηνκεραληθΪ απφβιεηα ηνλ ρξφλν,
κφλν απφ ηηο ειιεληθΫο βηνκεραλέεο. ζνλ αθνξΪ ην Λνπδέα, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα
εέλαη ην πςειφηαην νξγαληθφ ηνπ θνξηέν πνπ νθεέιεηαη ζε απφβιεηα εξγνζηαζέσλ
ηππνπνέεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηηο αγξνηηθΫο απνξξνΫο, θαζψο νπζηαζηηθΪ
ρξεζηκνπνηεέηαη σο απνζηξαγγηζηηθφ θαλΪιη πεξηνρψλ κε Ϋληνλε γεσξγηθά
δξαζηεξηφηεηα. Παξφκνηα πξνβιάκαηα αληηκεησπέδεη θαη ν ΑιηΪθκνλαο κε θπξηφηεξν ηε
ζηξαγγηζηηθά ΣΪθξν 66, ε νπνέα θαηαιάγεη ζηνλ ΑιηΪθκνλα, θαη θαηΪ κάθνο ηεο
δηαδξνκάο ηεο δΫρεηαη ρσξέο θακέα επεμεξγαζέα απφβιεηα απφ ηηο θνλζεξβνπνηέεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηεο πεξηνρΫο ηεο ΝΪνπζαο, ηεο ΒΫξνηαο θαη ηεο Έδεζζαο. ια απηΪ ηα
ξππαληηθΪ θνξηέα θαηαιάγνπλ ελ ηΫιεη ζην Θεξκατθφ εληεέλνληαο ηα θαηλφκελα
επηξνθηζκνχ ηνπ. Απφ ηηο θνέηεο ηφζν ηνπ Αμηνχ, φζν θαη ηνπ ΑιηΪθκνλα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλΪ ακκνιεςέεο, νη νπνέεο εηδηθΪ φηαλ γέλνληαη αλεμΫιεγθηα θαη
ρσξέο δηαρεηξηζηηθφ ζρΫδην (θαη πνιιΫο θνξΫο παξΪλνκα)
πξνθαινχλ ηεξΪζηηεο
αιινηψζεηο ζηε ξνά θαη ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ πνηακνχ, θαζψο θαη ζηα θπζηθΪ ηνπο
ελδηαηηάκαηα. ΔπηπιΫνλ ζπρλΪ παξνπζηΪδεηαη πθαικχξσζε ηνπ λεξνχ εμαηηέαο ηεο
εηζφδνπ ηεο ζΪιαζζαο ζε παξΪθηηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξεέο, κεηΪ απφ ειΪηησζε ηεο
πέεζεο ηνπ γιπθνχ λεξνχ απφ ηελ ππεξΪληιεζε. ΣΫηνηα θαηλφκελα Ϋρνπλ παξνπζηαζηεέ
ζηελ πεξηνρά Καινρσξένπ-έλδνπ θαη πξνθΪιεζαλ ην ζηακΪηεκα ησλ αληιάζεσλ λεξνχ
απφ ηηο γεσηξάζεηο ηνπ Γαιιηθνχ.
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κσο ε παγθφζκηα αιιαγά ηνπ θιέκαηνο εέλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Οη βξνρΫο
ιηγνζηεχνπλ, ε ζεξκνθξαζέα αλεβαέλεη, ηα θαηλφκελα εξεκνπνέεζεο εηδηθΪ ηηο
ΜεζνγεηαθΫο ρψξεο εέλαη νξαηΪ. Καη δελ θηαέεη κφλν ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπένπ, ε
αχμεζε ησλ θαχζεσλ, ε θαηαζηξνθά ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ θαη ηνπ φδνληνο. Φηαέεη ηνπηθΪ
ην κπινθΪξηζκα ησλ θπζηθψλ θχθισλ ηνπ λεξνχ, ην θΪςηκν ησλ δαζψλ, ε μάξαλζε ησλ
θπζηθψλ πδΪηηλσλ ηακηεπηάξσλ θαη θπζηθΪ ε ξχπαλζε, γηα ηελ αιιαγά ηνπ κηθξνθιέκαηνο
ηεο θΪζε πεξηνράο.
ΠνηΫ δελ Ϋγηλε θΪπνηα νπζηαζηηθά κειΫηε γηα ηελ επέδξαζε φισλ απηψλ ησλ
παξαγφλησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο Θεζζαινλέθεο. Δέλαη γεγνλφο φκσο φηη ε
εληαηηθά γεσξγέα θΪιπςε θαη ην πην κηθξφ θνκκαηΪθη γεο θαηαζηξΫθνληαο θπζηθΪ
νηθνζπζηάκαηα (δΪζε, πγξνηφπνπο θιπ) πνπ επλννχλ ηε ζπγθξΪηεζε ηνπ λεξνχ θαη
θΪλνπλ ην θιέκα πην άπην. Σα δΫληξα φηαλ δελ θαέγνληαη θφβνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο.
Σα παξαπνηΪκηα δΪζε ηνπ Αμηνχ θαη ηνπ ΑιηΪθκνλα θαηαζηξΪθεθαλ απφ ηηο επεθηαηηθΫο
αλΪγθεο ηεο γεσξγέαο. Ζ απνμάξαλζε ηεο ιέκλεο ησλ Γηαλληηζψλ πξηλ πνιιΪ ρξφληα Ϋγηλε
ρσξέο λα ππΪξμεη ε πξφλνηα λα αθεζεέ θΪπνηνο θπζηθφο ά ηερλεηφο ηακηεπηάξαο πνπ ζα
κπνξνχζε λα αλαθνπθέζεη ηελ θαηΪζηαζε ζε πεξένδν μεξαζέαο. Οη κηθξΫο ιέκλεο
απνμεξΪλζεθαλ. Σα πεξηαζηηθΪ δΪζε ζπξξηθλψλνληαη ζπλερψο θαη ηα ξΫκαηα
κπαδψλνληαη. Ζ απνςέισζε ηνπ θΪκπνπ φπνπ απηφο δελ θαιιηεξγεέηαη, εέλαη γεγνλφο. Να
ζπκέζνπκε φηη κεηΪ απφ πεξηφδνπο μεξαζέαο, επηθξαηνχλ Ϋληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη
πιεκκχξεο, πνπ εέλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηΪβξσζε ηνπ εδΪθνπο, ηελ απψιεηα ηνπ γφληκνπ
ρψκαηνο θαη ηελ εξεκνπνέεζε, αθνχ πνπζελΪ δελ ππΪξρνπλ νη ξέδεο θΪπνησλ δΫληξσλ
γηα λα ζπγθξαηάζνπλ ην λεξφ.
Σα απνηειΫζκαηα ηεο θαηαζηξνθάο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ δελ εέλαη Ϊκεζα
νξαηΪ φκσο νη "ζενκελέεο ζπρλΪ δελ εέλαη θαζφινπ ηπραέεο, Ϋρνπλ ηε ξέδα ηνπο ζηηο
παξΪινγεο αλζξψπηλεο επεκβΪζεηο γηα ην εχθνιν θΫξδνο θαη ζηελ Ϊγλνηα ησλ βαζηθψλ
θχθισλ ηεο θχζεο. Ζ πεξηνρά καο Ϋρεη δεη αξθεηΪ ηΫηνηα θαηλφκελα.
Πξνηείλνπκε:
 Δθαξκνγά πξνγξακκΪησλ εμνηθνλφκεζεο πφζηκνπ λεξνχ ζηηο αζηηθΫο πεξηνρΫο.
 Πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ λεξνχ θαηΪ ηε κεηαθνξΪ ηνπ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη
ηε ζπρλά ζπληάξεζε ησλ πδξεπηηθψλ θαη αξδεπηηθψλ δηθηχσλ.
 Παξαθνινχζεζε αξδεπηηθψλ θαη πδξεπηηθψλ δηθηχσλ κε ηε ρξάζε λΫσλ
ηερλνινγηψλ, ψζηε λα εληνπέδνληαη Ϋγθαηξα δπζιεηηνπξγέεο θαη δεκηΫο ησλ δηθηχσλ.
 Άκεζε απαγφξεπζε θΪζε λΫαο γεψηξεζεο γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο, θιεέζηκν
παξΪλνκσλ γεσηξάζεσλ θαη εληαηηθνέ Ϋιεγρνη ησλ λφκηκσλ.
 Έιεγρνο ηεο θαηαλΪισζεο λεξνχ απφ ηηο γεσηξάζεηο κε ηελ ππνρξεσηηθά
εγθαηΪζηαζε πδξνκΫηξσλ.
 Γηαρεέξηζε ηεο δάηεζεο κε κΫηξα φπσο ε θνζηνιφγεζε ηεο ρξάζεο αλΪινγα κε ηελ
αληινχκελε πνζφηεηα θαη ελζσκΪησζε ζηελ ηηκά ηνπ λεξνχ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
θφζηνο.
 Δθαξκνγά θαιιηεξγεηηθψλ θαη ηερληθψλ Ϊξδεπζεο γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ, φπσο
ε απαγφξεπζε ηεο Ϊξδεπζεο ζηηο κεζεκεξηαλΫο ψξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, πνπ εέλαη
θαηαζηξνθηθά θαη γηα ηα θαιιηεξγνχκελα θπηΪ.
 Υξάζε θαηΪιιεισλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκαηηζκνχ αξδεχζεσλ πνπ ζα
ελεκεξψλνπλ ηνπο αγξφηεο γηα ηνλ αθξηβά ρξφλν Ϊξδεπζεο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ
λεξνχ πνπ πξΫπεη λα εθαξκνζηεέ ζην ρσξΪθη ηνπο, αλΪινγα κε ηηο
κεηεσξνινγηθΫο ζπλζάθεο θαη ηελ θαιιηΫξγεηα.
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 Δπαλαρξεζηκνπνέεζε επεμεξγαζκΫλσλ πγξψλ αζηηθψλ πγξψλ απνβιάησλ γηα
Ϊξδεπζε θαιιηεξγεηψλ, παξΪιιεια κε ηελ εθαξκνγά ηερλνινγηψλ αλαθχθισζεο
λεξνχ (π.ρ. ζε εξγνζηΪζηα, βηνκεραλέεο).
 Δπηδφηεζε ησλ γεσξγψλ γηα λα πηνζεηάζνπλ ιηγφηεξν πδξνβφξεο κεζφδνπο
Ϊξδεπζεο, φπσο π.ρ. ζηΪγδελ Ϊξδεπζε.
 Δπηδφηεζε ησλ γεσξγψλ πνπ εγθαηαιεέπνπλ ηελ αξδεπφκελε θαιιηΫξγεηα.
 ΑλαδηΪξζξσζε θαιιηεξγεηψλ
 Πξνψζεζε ηεο βηνινγηθάο γεσξγέαο θαη ζπζηεκαηηθφο Ϋιεγρνο ηεο ηάξεζεο απφ
ηνπο αγξφηεο ησλ θαλφλσλ νξζάο γεσξγηθάο πξαθηηθάο, κε ζθνπφ ηε κεέσζε ησλ
απνξξνψλ γεσξγηθάο πξνΫιεπζεο πνπ ξππαέλνπλ ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο.
 Έιεγρνο ησλ εξγνζηαζέσλ θαη βηνκεραληψλ γηα ζσζηά ιεηηνπξγέα ησλ βηνινγηθψλ
ηνπο θαζαξηζκψλ θαη επηβνιά πξνζηέκσλ ζηνπο παξαλνκνχληεο κε βΪζε ηελ αξρά
«ν ξππαέλσλ πιεξψλεη».
 πλεξγαζέα κε ηνπο αξκφδηνπο θνξεέο ηεο Π.Γ.Γ.Μ. γηα πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπλνξηαθάο ξχπαλζεο ηνπ Αμηνχ πνηακνχ.
 Τδαηηθά δηαρεέξηζε ζε επέπεδν ιεθΪλεο απνξξνάο ζχκθσλα θαη κε ηηο επηηαγΫο
ηεο επξσπατθάο Οδεγέαο πιαέζην γηα ηα χδαηα 2000/60.

Γ.5

ΚΟΤΠΗΓΗΑ, ΥΩΜΑΣΔΡΔ, ΥΤΣΑ, ΥΤΣΤ, ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΚΑΤΖ

Σε ρεηξφηεξε εληχπσζε ζηελ χπαηζξν ηνπ Ννκνχ θΪλνπλ ηα ζθνππέδηα πνπ
βξέζθνληαη δηαζθνξπηζκΫλα παληνχ, αιιΪ θαη νη ηπραέα εγθαηεζηεκΫλεο ρσκαηεξΫο. Ζ
ππξθαγηΪ ζηε ρσκαηεξά ησλ ΣαγαξΪδσλ, κε ηε δηαζπνξΪ δηνμηλψλ, ππελζχκηζε κε ηελ
ηξαγηθφηεηΪ ηεο, ηελ επεέγνπζα θχζε ηνπ πξνβιάκαηνο. ηελ ΔιιΪδα ε θαηΪζηαζε δε
θαέλεηαη λα Ϋρεη πΪξεη απηά ηε δηεζλά θαηεχζπλζε. ιε ε πξνζπΪζεηα ζε πνιηηηθφ θαη
ηερλνθξαηηθφ επέπεδν εμαληιεέηαη ζην λα πηεζηνχλ θΪπνηνη Ϊλζξσπνη λα δερηνχλ ηα
ζθνππέδηα κε ππνζρΫζεηο πνπ κνηΪδνπλ ηειεέσο απξαγκαηνπνέεηεο. ΠΫξα απ‟ απηφ, νη
ιχζεηο πνπ πξνηεέλνληαη ζπρλΪ αγλννχλ βαζηθνχο θαλφλεο πξνζηαζέαο ηνπ
πεξηβΪιινληνο θΪλνληαο ηα πξΪγκαηα ρεηξφηεξα θαη πιεγψλνληαο αλεπαλφξζσηα ηελ
αμηνπηζηέα δεκνηηθψλ θαη θξαηηθψλ θνξΫσλ.
Αθνχ ν θαηΪιιεινο ρψξνο
«πεξηπιαλάζεθε» ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηνπ Ννκνχ θαηΫιεμε αξρηθΪ ζηε Νπκθφπεηξα,
ειΪρηζηα ρηιηφκεηξα απφ ηε δηεζλνχο ζεκαζέαο ιέκλε Βφιβε. Δπεηδά ε ιχζε ηεο
Νπθφπεηξαο άηαλ έζσο ε ρεηξφηεξε πνπ Ϋρεη πξνηαζεέ, αθνινχζεζε ε δηπιά πξφηαζε
ΜαπξνξΪρε-Αγ. Αληψληνο.
Μαπξνξάρε
ΜΫρξη ζάκεξα ν ΥΤΣΑ ΜαπξνξΪρεο εέλαη ην κνλαδηθφ Ϋξγν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
ρεδηαζκνχ (Π..) Γηαρεέξηζεο ΑπνξξηκκΪησλ πνπ πινπνηάζεθε θαη ιεηηνπξγεέ ζην Ν.
Θεζζαινλέθεο. Υσξίο ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία θαη ησλ άιισλ έξγσλ απαμηώλεηαη
ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θηλδπλεύεη -αλ δελ έρεη ήδε γίλεη- λα κεηαηξαπεί ζε κηα αθόκε
ρσκαηεξή.
Ζ Ϋγγξαθε απΪληεζε απφ ηνλ χλδεζκν ΟΣΑ Μεέδνλνο Θεζζαινλέθεο –δηαρεηξηζηηθά
αξρά ηνπ Ϋξγνπ- δηα ηνπ θ. ΕνπξλΪ ζηηο 23/4/09 καο ελεκεξψλεη φηη απ φια ηα Ϋξγα πνπ
άηαλ πξνγξακκαηηζκΫλα, ην κφλν πνπ βξέζθεηαη ζε θΪζε νινθιάξσζεο ησλ ηειηθψλ
κειεηψλ, εέλαη ν ηαζκφο Μεηαθφξησζεο ΑπνξξηκκΪησλ (ΜΑ) ζηελ Δπθαξπέα. ια ηα
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Ϊιια εέλαη κπιεγκΫλα ζηα γξαθεηνθξαηηθΪ γξαλΪδηα ησλ πξνεγθξέζεσλ αιιΪ φηη θαη ηα
απαξαέηεηα θνλδχιηα δελ εέλαη εμαζθαιηζκΫλα.
ην έδην Ϋγγξαθν καο αλαθΫξεη ζηηο 30-01-08 ην Ϋξγν « ΟινθιεξσκΫλν χζηεκα
Γηαρεέξηζεο ΑπνξξηκκΪησλ» ΟΓΑ απνθαζέζζεθε λα πινπνηεζεέ κε ΓΗΣ θαη Ϊξα φηη ν
αθξηβάο ηξφπνο δηαρεέξηζεο θαη ελεξγεηαθάο αμηνπνέεζεο ζα θαζνξηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα
αλαδφρνπ. ΑλΪινγα κε ηε κΫζνδν πνπ ζα επηιεγεέ ζα πξνθχςεη θαη ην πνζνζηφ ησλ
απνξξηκκΪησλ πνπ ζα αμηνπνηεζεέ ελεξγεηαθΪ.
Γελ ππΪξρεη δειαδά εζληθά ζηξαηεγηθά, ζπγθεθξηκΫλε απνδεθηά απφ φινπο ζηνλ
ηξφπν δηαρεέξηζεο απνξξηκκΪησλ πνπ λα επηβΪιιεηαη ζηελ αλΪδνρν εηαηξεέα αιιΪ
αθάλεηαη λα πεηζζεέ ά λα εληππσζηαζζεέ απφ ηα ηιινπζηξαζηφλ ραξηηΪ ησλ εηαηξεηψλ.
Δχινγα πξνθχπηνπλ εξσηάκαηα γηα ην αλ γέλνληαη φζνη Ϋιεγρνη πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ ΥΤΣΑ - ν νπνένο εέλαη αθφκε ππφ θαζεζηψο απηνειΫγρνπ- θαη
απφ φζα ξεηΪ δεζκεχζεθε φηη ζα γέλνληαη γηα λα πΪξεη ηελ Ϊδεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ.
 Σεξεέηαη αξρεέν ησλ πνζνηάησλ θαη ηνπ εέδνπο ησλ εηζεξρνκΫλσλ θνξηέσλ , κε ηε
πξνΫιεπζε, ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο, ην φλνκα ηνπ θνξΫα ζπιινγάο , θαη ζηε
πεξέπησζε επηθηλδχλσλ απνβιάησλ ε αθξηβάο ζΫζε ηαθάο ηνπο ζην ρψξν;
 ΠαξΫρεηαη Ϋγγξαθε βεβαέσζε παξαιαβάο γηα θΪζε παξΪδνζε απνβιάησλ ζην
ρψξν;
Δθηφο απ απηΪ εδψ θαη 10 κάλεο ιεηηνπξγέαο ν ΥΤΣΑ ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη κεηξάζεηο απφ
δεηγκαηνιεςέεο:
 10 κεηξάζεηο γηα ηνλ φγθν ησλ ζηξαγγηζκΪησλ αθνχ νη δεηγκαηνιεςέεο πξΫπεη λα
γέλνληαη θΪζε κάλα
 3 κεηξάζεηο γηα ηε ζχζηαζε ησλ ζηξαγγηζκΪησλ αθνχ νη δεηγκαηνιεςέεο πξΫπεη
λα γέλνληαη θΪζε ηξέκελν
 3 κεηξάζεηο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηνλ φγθν ησλ επηθαλεηαθψλ πδΪησλ
 ηνπιΪρηζηνλ 1 κΫηξεζε φζνλ αθνξΪ ηε ζηΪζκε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ θαη
 10 κεηξάζεηο γηα ην βηναΫξην αθνχ πξΫπεη λα γέλνληαη θΪζε κάλα.
ζνλ αθνξΪ ηελ πνηφηεηα ησλ εηζεξρνκΫλσλ θνξηέσλ, πσο κπνξνχκε λα εέκαζηε
ζέγνπξνη φηη ν ΥΤΣΑ δΫρεηαη κφλν κε επηθέλδπλα νηθηαθνχ ηχπνπ απνξξέκκαηα φηαλ
πνιιΫο θνξΫο ηαηξηθΪ απφβιεηα θηΪλνπλ ζην ρψξν (11/5/09) Γελ κπνξεέ λα εέλαη ηπραέν
πεξηζηαηηθφ φηαλ μΫξνπκε φηη ζην λνκφ Θεζζαινλέθεο δελ ππάξρεη θακηά κνλάδα
δηαρείξηζεο γηα ηα ηαηξηθά απόβιεηα κηθηνύ ραξαθηήξα , κνιπζκαηηθνύ θαη
επηθηλδύλνπ ηύπνπ.
 Ση γίλεηαη κε ηα νγθώδε αληηθείκελα αθνύ ηεκαρηζηήο δελ ιεηηνπξγεί αθόκε;
 Ση γίλεηαη κε ηα επηθίλδπλα βηνκεραληθά απόβιεηα;
ΕεηΪκε απαληάζεηο κε ζηνηρεέα ζε φιεο απηΫο ηηο εξσηάζεηο ρσξέο αιαδνληθά θαη
εηξσληθά αληηκεηψπηζε απφ ηνπο αξκνδένπο, επεηδά θαλεέο δε κπνξεέ λα εκπαέδεη
επαηζζεηνπνηεκΫλνπο θαη ελεξγνχο πνιέηεο πνπ ηνπο θΪλεη λα λνηψζνπλ κηθξνέ θαη
αδχλακνη λα δηαρεηξηζηνχλ ην
χςηζην αγαζφ ηεο δσάο ηνπο θαη ηνπ κΫιινληνο ησλ
παηδηψλ ηνπο.
Σα εγθιήκαηα ελάληηα ζην πεξηβάιινλ είλαη εγθιήκαηα ελαληίνλ όισλ καο θαη
πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηώξα.
Με θαηαθαλά θαηαπΪηεζε ηεο Δπξσπατθάο Οδεγέαο γέλεηαη ηξνπνπνέεζε ηεο ΚΤΑ θαη
κεζνδεύεηαη ε θαηαζθεπά κνλΪδαο επεμεξγαζέαο ΑΑ ΒΓ ηνκΫα ζην ρψξν ηνπ ΥΤΣΑ
ΜαπξνξΪρεο εληόο ηεο Γ δώλεο RAMSAR. Καη ιΫκε κεζνδεχεηαη γηαηέ γηα λα κπνξΫζεη
λα πξνηαζεέ ε λΫα ηνπ ζΫζε, ςεθέζηεθε ε ηξνπνπνηεηηθά Κ.Τ.Α κε ηελ νπνέα επηηξΫπεηαη
εθεέ ε θαηαζθεπά ηνπ, αλ θαη ε πεξηνρά αλάθεη ζηε Γ Εψλε RAMSAR.
ΚαηαηΫζεθε ε ΠΠΔΑ (ΜΪξηεο 2009) ρσξέο ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ θαη ρσξέο
λα Ϋρεη πξνεγεζεέ ΜειΫηε Αμηνιφγεζεο Τπνςεθέσλ ζΫζεσλ ε νπνέα εθπνλεέηαη
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(Αχγνπζηνο 2009) κεηΪ ηηο θαζνιηθΫο αληηδξΪζεηο (θΪηνηθνη, ζχιινγνη, Γάκαξρνη,
Ννκαξρηαθφ πκβνχιην)
ΤΜΠΔΡΑΜΑ : Έρεη άδε πξνθξηζεέ ε ζΫζε θαη εθ ησλ πζηΫξσλ ζπληΪζζεηαη ΜειΫηε
αμηνιφγεζεο ππνςάθησλ ζΫζεσλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε κνλΪδαο επεμεξγαζέαο Αζηηθψλ
ηεξεψλ Απνβιάησλ (ΑΑ) Βνξεηνδπηηθάο Δλφηεηαο Ν. Θεζζαινλέθεο ηεο νπνέαο ε
αλαγθαηφηεηα θαη αμηνπηζηέα ακθηζβεηεέηαη .
Ζ Μειέηε Αμηνιόγεζεο ησλ ππνςήθησλ ζέζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο
επεμεξγαζίαο ΑΑ ΒΓ ηνκέα
δελ ηεθκεξηώλεη επαξθώο ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο γηα ηνπο
παξαθάησ ιόγνπο :
 ε θαλΫλα πιαέζην ζρεδηαζκνχ δελ αλαθΫξεηαη ε εγθαηΪζηαζε κνλΪδαο ζηελ
Γηαρεηξηζηηθά Δλφηεηα 4 (Γάκνη Αζάξνπ, Βεξηέζθνπ, ΛαραλΪ, ΛαγθαδΪ, Μπγδνλέαο). ην
Ννκαξρηαθφ Πιαέζην ρεδηαζκνχ πξνηεέλεηαη ε κνλΪδα λα ρσξνζεηεζεέ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρά εθαηΫξσζελ ηεο δπηηθάο εμσηεξηθάο πεξηθεξεηαθάο νδνχ, απφ ην ΓεξβΫλη θαη σο
ην Βφξεην ηκάκα ηεο ΒΗΠΔΘ. (Τπάξμε θαη πνιηηηθά ζπκθσλέα ησλ θνξΫσλ ηνπ Ννκνχ
ψζηε λα ρσξνζεηεζεέ ζηε ΜαπξνξΪρε ν ΥΤΣΑ)
 Γελ ηεθκεξηψλεη κε επΪξθεηα θαη κε βΪζε πεξηβαιινληηθΪ θξηηάξηα φηη ην Ϋξγν
κπνξεέ λα πινπνηεζεέ κόλν ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε αλ θαη ηφζν ζηελ ηξνπνπνέεζε
RAMSAR φζν θαη ζην ΠΔΓΑ (Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρΫδην Γηαρεέξηζεο
Απνβιάησλ) πξνβιΫπεηαη όηη κόλν αλ δελ ππάξρνπλ ιύζεηο ζηηο «επξύηεξεο»
πεξηνρέο ηόηε θαη κόλνλ ηόηε είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε έξγνπ ζε πεξηνρέο εληόο
Εώλεο Γ θαηά ηε ζύκβαζε RAMSAR
 Γελ εμεηΪδεηαη ην γεγνλφο φηη δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο
επηθηλδχλσλ απνβιάησλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππ‟ αξηζκ.39542/2008 απφθαζε
ηξνπνπνέεζεο ηεο ΚΤΑ 6919 (ΦΔΚ 248/5-3-2004) αλ θαη απαξαέηεην ηκάκα ηεο κνλΪδαο
επεμεξγαζέαο, κε φιεο ηηο κΫρξη ζάκεξα πξνηαζεέζεο ηερλνινγέεο, εέλαη θαη ε κνλΪδα
επεμεξγαζέαο θαη αδξαλνπνέεζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ (ηΫθξα, παξαπξντφληα ηεο
κνλΪδαο θαη ηεο δηαινγάο)
 Δθαξκφδεη Ϋλα πνιπθξηηεξηαθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνηεέ φια ηα
θξηηάξηα ηνπ ΠΔΓΑ γηα ηελ ζπγθξηηηθά αμηνιφγεζε θαη επηινγά ΥΤΣΑ θαη φρη κνλΪδαο
επεμεξγαζέαο αλ θαη ηα δπν Ϋξγα Ϋρνπλ δηαθνξεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Π.ρ.:
 Γέλεηαη ζπληειεζηάο βαξχηεηαο 30% ζηα Γεσινγηθά, Τδξνινγηθά θαη
Τδξνγεσινγηθά θξηηήξηα θαη 20% ζηα πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα αλ θαη ηα πξψηα εέλαη
θξέζηκα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ζΫζεο ΥΤΣΑ θαη φρη εξγνζηαζένπ επεμεξγαζέαο)
 Γέλεη πςειά βαξχηεηα ζηα θξηηάξην ηεο ζύζηαζεο, ηνπ πάρνπο εδάθνπο θαη
ππεδάθνπο θαη ζηελ δηαπεξαηόηεηα, πνπ Ϋρνπλ ζεκαζέα ζηελ επηινγά θαηΪιιεινπ ρψξνπ
γηα ΥΤΣΑ αιιΪ ζε θακέα πεξέπησζε κνλΪδαο επεμεξγαζέαο.
 Σα πεξηβαιινληηθΪ θξηηάξηα εμεηΪδνπλ κφλν ηηο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο, ηελ νπηηθά
απνκφλσζε, θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλΫκσλ ελψ δελ εμεηΪδνληαη ε
αλΪπηπμε ησλ θαηαβαηηθψλ ξεπκΪησλ θαη ε αλΪπηπμε ζεξκνθξαζηαθψλ αλαζηξνθψλ πνπ
εέλαη αξθεηΪ ζεκαληηθΪ γηα κνλΪδα επεμεξγαζέαο.
Σα ζπζηάκαηα πνιπθξηηεξηαθάο αλΪιπζεο κε βαζκνινγηθά θιέκαθα θαη ζπληειεζηΫο
βαξχηεηαο γηα θΪζε νκΪδα θαη γηα θΪζε θξηηάξην, λαη κελ εμαζθαιέδνπλ ηελ εμαγσγά ηεο
βΫιηηζηεο ιχζεο, εκπεξηΫρνπλ φκσο Ϋλα ζεκαληηθφ βαζκφ ππνθεηκεληθόηεηαο όζνλ αθνξά
ζηε βαζκνινγία θαη ζηηο ηηκέο πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε ζπληειεζηή. Π.ρ.:
 Ζ ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα θξέλεηαη κηθξά αλ θαη αλαθΫξεη φηη θαηαγξΪθνληαη σο
ελεξγΪ ηα ξάγκαηα Αζζάξνπ, ΑλΪιεςεο θαη νρνχ (ν θ. ΠαπαδΪρνο άηαλ αληέζεηνο ζηελ
ρσξνζΫηεζε ηνπ ΥΤΣΑ ζηελ ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε ιφγσ ηεο ζεηζκηθφηεηαο ηνπ ξάγκαηνο
ΛαγθαδΪ – Μπγδνλέαο)
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 Ζ νπηηθή απνκόλσζε ηνπ ρψξνπ βαζκνινγεέηαη κε 5 ελψ ζα Ϋπξεπε λα
βαζκνινγεέηαη κε 1 αθνχ αλαθΫξεηαη φηη ν ρψξνο εέλαη κεξηθόο νξαηόο από νηθηζκνύο ηεο
Αζζήξνπ θαη ηνπ Πνιπδελδξίνπ θαη από ζεκεία ηνπ πθηζηακέλνπ νδηθνύ δηθηύνπ
 Ζ απόζηαζε από δαζηθέο πεξηνρέο, πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο
απμεκέλεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο, αλαδαζσηέεο πεξηνρέο βαζκνινγεέηαη κε 10 (ηε
κεγαιχηεξε βαζκνινγέα) αληέ κε 1 αθνχ εέλαη εληόο πεξηνρήο απμεκέλεο νηθνινγηθήο
ζεκαζίαο, ιεο θαη κε ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο ΚΤΑ, ε πεξηνρά παχεη λα αλάθεη ζε
πξνζηαηεπκΫλε πεξηνρά ά παχεη λα εέλαη κΫζα ζην δΪζνο.
 Ζ Γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα θξέλεηαη κηθξάο θιέκαθαο – αλ θαη
εέλαη σο επέ ην πιεέζηνλ γεσξγηθά κε ζηηεξΪ θαη ειαηφδεληξα- θαη σο ηΫηνηα βαζκνινγεέηε
κε 10 αληέ κε 7.
 Ζ απόζηαζε από ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο βαζκνινγεέηε κε 6 (φπσο νη
ζηξαηησηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζε απφζηαζε>5ρικ.) αλ θαη ζα Ϋπξεπε λα βαζκνινγάζεη κε 3
αθνχ ζεσξεέ δεδνκΫλν ηελ ύπαξμε ηνπ πεδίνπ βνιήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο Αζζήξνπ ζε
απόζηαζε 1ρικ.
 Ο ηξόπνο πξόζβαζεο θξέλεηαη κε 10 (καθξηΪ απφ νηθηζκνχο) αλ θαη εέλαη ζε φινπο
γλσζηφ φηη ε εζληθά νδφο Θεζζαινλέθεο εξξψλ δηΫξρεηαη κΫζα απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο
Λεηάο θαη ηεο Αζζάξνπ θαη Ϊξα ζα Ϋπξεπε λα βαζκνινγεέηαη κε 1.
 Ζ απόζηαζε από θέληξν παξαγσγήο απνβιήησλ ππνινγέδεηαη εζθαικΫλα απφ
ηνλ ππφ θαηαζθεπά ΜΑ ζηελ Δπθαξπέα (20ρικ) θαη Ϋηζη βαζκνινγεέηαη κε 7 ελψ ε
απόζηαζε από ηελ Θεζζαινλίθε είλαη 35ρικ. Καη ζαλ ηΫηνηα κεγΪιε απφζηαζε ζα Ϋπξεπε
λα βαζκνινγεζεέ κε 1.
 Σν έδην ζπκβαέλεη κε ην θόζηνο κεηαθνξάο πνπ θξέλεηαη κΫηξην θαη βαζκνινγεέηαη
κε 8, επεηδά ιακβΪλεηαη σο βΪζε ν ΜΑ Δπθαξπέαο ελψ ηα απνξξέκκαηα Ϋξρνληαη απφ
φινπο ηνπο Γάκνπο ηεο Θεζζαινλέθεο κε απφζηαζε πΪλσ απφ 30 ρικ. θαη ζα Ϋπξεπε λα
βαζκνινγεζεέ κε 1
 Γελ ρξεζηκνπνηεέηαη ην θξηηήξην ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο κε ην αηηηνινγηθφ φηη
νπνηαδάπνηε ζΫζε ζα Ϋρεη κηθξά Ϋσο κεδεληθά απνδνρά.
 Έλα Ϊιιν ζεκεέν πνπ επέζεο δε δηεπθξηλέδεηαη εέλαη αλ ππΪξρεη ε απαηηνχκελε
Ϋθηαζε λα θαηαζθεπαζηεέ ην εξγνζηΪζην εληφο ηνπ γεπΫδνπ ηνπ ΥΤΣΑ κε δεδνκΫλν φηη ν
δηαζΫζηκνο ρψξνο πξννξέδεηαη γηα ηελ εθεδξηθά θπςΫιε θαη ην ππφινηπν ηκάκα
παξνπζηΪδεη κΫηξηεο Ϋσο Ϋληνλεο θιέζεηο.
Ζ κόλε πξαγκαηηθή ιύζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζπλδπάδεη ηε
κείσζε θαη ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαθύθισζε, ηελ
θνκπνζηνπνίεζε θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ
(όπσο π.ρ. ηα ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά απόβιεηα, ηα ιάζηηρα, ηα κπάδα, ηα
νξπθηέιαηα, θ.ιπ), έλαληη ηεο ηαθήο θαη ηεο θαύζεο . Σν ηειηθφ ππφιεηκκα κεηΪ ηελ
εθαξκνγά ησλ παξαπΪλσ εέλαη ειΪρηζην ζε φγθν, αδξαλΫο, θαη κπνξεέ λα δηαηεζεέ κε
ειΪρηζηε επεμεξγαζέα θαη ρσξέο ηδηαέηεξα πξνβιάκαηα. Καη ελψ εέλαη απνιύησο εθηθηό
λα πεηύρνπκε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ
θαηά 80% ηνπιΪρηζηνλ, αλ φινη νη αξκφδηνη θνξεέο (ΤΠΔΥΧΓΔ, ΟΣΑ θιπ) δεζκεπηνχλ ζε
απηφ ην ζηφρν, ν ΟΣΑ Μεέδνλνο Θεζζαινλέθεο πξνζπαζεέ λα παξνπζηΪζεη ηε θαχζε ζαλ
ηε καγηθά ιχζε ζην «βξψκηθν πξφβιεκα» δηαρεέξηζεο ησλ απνξξηκκΪησλ.
Γλσξέδνπκε φινη πσο ην κφλν απφ ηα Ϋξγα ηνπ Ννκαξρηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ
πινπνηάζεθαλ εέλαη ν ΥΤΣΑ ΜαπξνξΪρεο ν νπνένο δΫρεηαη αλεπεμΫξγαζηα, φπσο κηα
ρσκαηεξά, φια ηα απνξξέκκαηα κε φηη απηφ ζπλεπΪγεηαη.
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Ζ ΠξνκειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο ΜνλΪδαο ζηε ΜαπξνξΪρε παξαδΫρεηαη
φηη η. « ν ηξόπνο δηαρείξηζεο ζην Ννκό δελ ζα είλαη ζύλλνκνο αθνύ ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
29407/3508(νδ.99/31) η. όινη νη λένη ΥΤΣΑ πξέπεη λα δέρνληαη κόλν επεμεξγαζκέλα
απνξξίκκαηα θαη ηη. Σα βηναπνδνκήζηκα απόβιεηα πξέπεη λα εθηξέπνληαη κε ζηαδηαθά
απμαλόκελν πνζνζηό από ηελ ηαθή» θαη ηη. Σν ηακείν πλνρήο ζέηεη ρξνλνδηάγξακκα
ζρεηηθά κε ηελ πξνεπεμεξγαζία, ηελ αλαθύθισζε θαη ηελ κείσζε ζηελ πεγή πξηλ ηελ
Τγηεηλνκηθή ηαθή.
ΠξΫπεη ινηπφλ λα γέλνπλ Ϊκεζα ελΫξγεηεο ηΫηνηεο πνπ ζα δηνξζψζνπλ απηάλ ηελ
παξαλνκέα θαη αληέ λα πηνζεηάζνπκε εθεέλεο πνπ πξνσζνχληαη ζηελ Δ.Δ., πηνζεηνχκε ηε
ιχζε εξγνζηαζέσλ επεμεξγαζέαο(!),ηα πξνζθΫξνπκε κε ΓΗΣ ζηηο κεγΪιεο πνιπεζληθΫο
εηαηξεέεο πνπ Ϋρνπλ εηζρσξάζεη ελεξγΪ ζηε δηαρεέξηζε ησλ απνξξηκκΪησλ θαη
εζπρΪδνπκε.
Δλ θξππηψ, ρσξέο απνθΪζεηο ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ θαη θνηλσληθά δηαβνχιεπζε θαη
ζΫινληαο λα δεκηνπξγεζεέ κηα δεδνκΫλε θαηΪζηαζε απνθαζέζηεθε θαη ν ρψξνο θαη ε
κΫζνδνο ησλ Δξγνζηαζέσλ.
ηαλ φια απηΪ Ϋγηλαλ γλσζηΪ θαη εθθξΪζηεθαλ νη αληηδξΪζεηο αληέ γηα δηΪινγν επηιΫρηεθε
ε παξαπιεξνθφξεζε (δελ εέλαη θαχζε!!!)θαη ε βηαζχλε λα επηβιεζνχλ ηα εξγνζηΪζηα κε
αδηαθαλεέο δηαδηθαζέεο (ε ΠΠΔΑ πξνεγεέηαη ηεο ΜειΫηεο Αμηνιφγεζεο!)
Γηα λα δνχκε φκσο ηη εέλαη απηΪ ηα εξγνζηΪζηα;
Πξώηε παξαηήξεζε: ε θαχζε ππΪξρεη θαη ζηα 7 ζελΪξηα θαη ελψ γέλεηαη παξαδνρά ησλ
θηλδχλσλ θαη ησλ απαηηάζεσλ ηνπ ηακεένπ ζπλνράο γηα ηελ ηάξεζε ρξνλνδηαγξακκΪησλ
πξνηεέλεη ηα εξγνζηΪζηα επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο ζαλ ηε κφλε εθηθηά ιχζε.
ΔμεηΪδνληαο ηελ ΠΠΔΑ βιΫπνπκε φηη γηα λα ιπζεέ ην πξφβιεκα πξνηεέλνληαη 7 ζελΪξηα:
 ηξέα πξνηεέλνπλ κεραληθά δηαινγά, θνκπνζηνπνέεζε θαη θαχζε ηνπ δεπηεξνγελνχο
πξντφληνο (RDF) in situ
 ηξέα πξνηεέλνπλ κεραληθά δηαινγά, θνκπνζηνπνέεζε θαη θαχζε ηνπ δεπηεξνγελνχο
πξντφληνο (RDF) ex situ θαη
 Ϋλα πξνηεέλεη καδηθά θαχζε.
Ζ έδηα κειΫηε αλαθΫξεη φηη «είλαη γλσζηό όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ
αμηνπνίεζεο δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο απνηέθξσζεο ελώ
κόλν δπν κνλάδεο αεξηνπνίεζεο ιεηηνπξγνύλ ζηελ Δπξώπε εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζηελ
Ιηαιία έθιεηζε.» (θεθ.7,ζ.40) θαη αιινχ «θάζε ζελάξην παξνπζηάδεη ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη είλαη αξθεηά δύζθνιε ε απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ
«θαιύηεξε ηερλνινγία». ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε έλλνηα ηεο θαιύηεξεο ηερλνινγίαο δελ
ππάξρεη….» (θεθ.6,ζ.20)
Γεύηεξε παξαηήξεζε: Γηα πνηα αλαθχθισζε θαη θνκπνζηνπνέεζε κηιΪκε;
Με ηελ αλΪιπζε ηνπ εέδνπο ησλ απνξξηκκΪησλ ηνπ Ννκνχ πνπ αλαθΫξεη ε ΠΠΔΑ
,πξνθχπηεη φηη ην ραξηέ απνηειεέ ην 22,3%, ηα δπκψζηκα ην 31,7%, ηα πιαζηηθΪ ην
18,11% θαη ηα κΫηαιια-αινπκέλην ην3,7%. Φαέλεηαη δειαδά μεθΪζαξα φηη αλ
εθαξκνζζνχλ νη ηξφπνη δηαρεέξηζεο πνπ πξνηεέλνπκε ην 72% ησλ απνξξηκκΪησλ δε ζα
Ϋπξεπε λα θηΪλεη ζην ΥΤΣΑ.
Ζ κειΫηε δελ θαηαιάγεη φκσο ζ‟ απηφ ην ζπκπΫξαζκα αιιΪ αλαθΫξεη « Σν πνζνζηό
ραξηηνύ θαη πιαζηηθνύ αλέξρεηαη ζε πςειό πνζνζηό 40% (22,3+18,11) θαη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ΑΑ, ή ε παξαγσγή RDF απ
απηά πξέπεη λα εμεηαζηνύλ σο πηζαλέο επηινγέο» θεθ.3, ζ.23
παξΪιιεια ε έδηα
ζχζηαζε απνξξηκκΪησλ αλαθΫξεηαη φηη ζα εηζΫξρεηαη ζηελ κνλΪδα θαη ζηα 7 ζελΪξηα θαη
θαηαιάγεη «νπζηαζηηθά ζηελ αλαθύθισζε εληάζζνληαη ηα κέηαιια (ζηδεξνύρα θαη
αινπκίλην) ζε πνζνζηό 10% πνπ αλαθηώληαη από ηε κεραληθή επεμεξγαζία. Ωο
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αμηνπνίεζε ζεσξείηαη ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ραξηηνύ θαη ηνπ πιαζηηθνύ θαζώο θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ ραξηηνύ σο πιηθό ηύπνπ θνκπόζη, πνζνζηό 75% θεθ.7,ζ.66
ζνλ αθνξΪ ηα βηναπνδνκάζηκα αλαθΫξεη φηη ζα κεηαηξΫπνληαη ζε πιηθφ επηθΪιπςεο ηνπ
ΥΤΣ ά ζε πιηθφ επέζηξσζεο δξφκσλ. ΠνπζελΪ δελ αλαθΫξεηαη ε θνκπνζηνπνέεζε ζαλ
ιέπαζκα.
Σξίηε παξαηήξεζε: νχηε ελεξγεηαθφ θΫξδνο ππΪξρεη εθφζνλ ζα αλαθηΪηαη ιηγφηεξε ά
έζε ελΫξγεηα απφ απηάλ πνπ ζα θαηαλαιψλεηαη.
ηελ ΠΠΔ αλαθΫξεηαη ζαλ ζπκπΫξαζκα φηη «Η εγθαηάζηαζε απαηηεί ελέξγεηα θαη ζηα
πεξηζζόηεξα ζελάξηα (εθηόο απ’ ηελ αλαεξόβηα ρώλεπζε) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξηθή
αλάθηεζε» ζει.95
Σέηαξηε παξαηήξεζε: νη ζΫζεηο εξγαζέαο πνπ δεκηνπξγνχληαη εέλαη κφιηο 78 γηα ηε
δηαρεέξηζε 460.000 ηφλσλ! Δέλαη γλσζηφ φηη ε ελαιιαθηηθά δηαρεέξηζε δεκηνπξγεέ 25-30
ζΫζεηο / 10.000ηφλλνπο απνξξηκκΪησλ.
Πέκπηε παξαηήξεζε νη πεξηβαιινληηθΫο επηπηψζεηο ζεσξνχληαη ακειεηΫεο ά κε
γλσζηΫο αθνχ φπσο αλαθΫξεη ζε θΪπνηα ζεκεέα δελ ππΪξρεη ε απαξαέηεηε βηβιηνγξαθέα
επεηδά ε ηερλνινγέα εέλαη θαηλνχξγηα ελψ ζε Ϊιια ζεκεέα αλαθΫξεη φηη αλ πινπνηεζεί έλα
ηέηνην έξγν εληόο ηεο παξνύζεο δώλεο ηόηε απαηηείηαη ε επηβνιή πνιύ απζηεξώλ
Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπο θαη αιινχ
«όηη είλαη πνιύ επηζθαιέο λα απνθαλζεί θαλείο ζζελαξά, ζηελ παξνύζα θάζε, ππέξ
θάπνηνπ ζπζηήκαηνο αθνύ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο επηινγήο η. ε
δπλαηόηεηα ε κε ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηη. Η ύπαξμε ε όρη
λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο ςύμεο, ηνλ θαζαξηζκό ησλ απαεξίσλ θ.α. ηηη. Σελ εγγύηεηα ζε
νηθηζκνύο ηλ. Σν αλάγιπθν θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά λ. ηνπο πξόζζεηνπο
πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πθηζηάκελε πεξηβαιινληηθή
επηβάξπλζε»
Γηαηέ Ϊξαγε φια απηΪ αθνχ δελ ππΪξρεη θέλδπλνο νχηε ζην πεξηβΪιινλ, νχηε ζηελ πγεέα;
Αγ. Αληώληνο
Ζ έδηα ηαθηηθά αθνινπζεέηαη θαη ζηνλ Αγ. Αληψλην ηνπ Γάκνπ Βαζηιηθψλ. Δμ αηηέαο ησλ
αληηδξΪζεσλ ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο ε Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ ηνπ Ϋξγνπ
«ΟινθιεξσκΫλε ΔγθαηΪζηαζε Δπεμεξγαζέαο θαη ΓηΪζεζεο ΑπνξξηκκΪησλ (ΟΔΔΓΑ) ΝΑ
ελφηεηαο Θεζζαινλέθεο» δελ ζπδεηάζεθε ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην κεηΪ απφ νκφθσλε
απφθαζε λα επαλεμεηαζηεέ αθνχ Ϊιιαμε ε ΚπβΫξλεζε κε ηηο εθινγΫο ηνπ Οθηψβξε.
Πξνηάζεηο
Δέλαη ζαθΫο φηη Ϋρνπκε θαζπζηεξάζεη ζηελ αλαθχθισζε, εέλαη επέζεο ζαθΫο φηη ε
πξνεγνχκελε θπβΫξλεζε απΫηπρε λα θιεέζεη εθαηνληΪδεο αλεμΫιεγθηεο ρσκαηεξΫο αιιΪ ε
θπβΫξλεζε δε ζα Ϋπξεπε λα πεξηνξέδεηαη ζε γεληθφινγεο ζΫζεηο θαη δηαπηζηψζεηο.
ηνρεχνπκε ζε κηα θνηλσλέα ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ θαη πξνηεέλνπκε ζηελ
θπβΫξλεζε λα πηνζεηάζεη σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ θαηά
80-90% κέζα ζηελ επόκελε δεθαεηία. Ο ζηφρνο απηφο εέλαη εθηθηφο! Ση πξνηεέλνπκε ζηε
λΫα θπβΫξλεζε:
o ΑπνθεληξσκΫλε Γηαρεέξηζε ησλ ΑπνξξηκκΪησλ κε δεκφζηεο θαη ηδησηηθΫο
επελδχζεηο γηα ηελ αλΪπηπμε πξΪζηλσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο ζε δξαζηεξηφηεηεο
επαλαρξεζηκνπνέεζεο θνκπνζηνπνέεζεο αλαθχθισζεο.
o Πεξηθεξεηαθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ πιάξσο ηηο απαηηάζεηο ηεο
θνηλνηηθάο (νδεγέα 31/1999) θαη ειιεληθάο λνκνζεζέαο (λφκνο 2939) γηα κεέσζε
ηεο πνζφηεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνξξηκκΪησλ κε ζαθεέο πνζνηηθνχο
ζηφρνπο θαη ρξνλνδηαγξΪκκαηα – φπσο Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ κε ηνλ 2939 θαη ηα
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Γ.6

αληέζηνηρα πξνεδξηθΪ δηαηΪγκαηα - κΫζσ ηεο απνηειεζκαηηθάο εθαξκνγάο
πξνγξακκΪησλ ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο Δ ΟΛΟΤ ηνπο Γάκνπο ηεο ρψξαο.
ΠξνγξΪκκαηα Γεκνηηθάο Κνκπνζηνπνέεζεο ζε φινπο ηνπο Γάκνπο ηεο ρψξαο. Οη
πεξηθεξεηαθνέ ζρεδηαζκνέ λα εέλαη πξντφλ νπζηαζηηθάο δηαβνχιεπζεο κε ηηο ηνπηθΫο
θνηλσλέεο
Να ππνγξαθεέ ΑΜΔΑ ην πξνεδξηθφ δηΪηαγκα γηα ηελ ελαιιαθηηθά δηαρεέξηζε ησλ
πιηθψλ εθζθαθψλ/θαηεδαθέζεσλ (κπΪδα)
Κιεέζηκν θαη απνθαηΪζηαζε ΟΛΧΝ ησλ αλεμΫιεγθησλ ρσκαηεξψλ .
Δθαξκνγά ηεο αξράο «πιεξψλσ αλΪινγα κε ηα απφβιεηα πνπ παξΪγσ» γηα
φινπο ηνπο παξαγσγνχο απνβιάησλ. Σα λνηθνθπξηΪ λα ρξεψλνληαη ηα ηΫιε
θαζαξηφηεηαο αλΪινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκΪησλ ηνπο θαη φρη αλΪινγα
κε ηα ηεηξαγσληθΪ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. ΑλΪινγα νη Γάκνη λα πιεξψλνπλ ηΫιε ζηνπο
ρψξνπο ηειηθάο δηΪζεζεο αλΪινγα κε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκΪησλ πνπ
θαηαιάγνπλ ζε ηαθά.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γάκσλ λα εέλαη αλΪινγε κε ηα πνζνζηΪ κεέσζεο ησλ
απνξξηκκΪησλ ηνπο.
ΓΫζκεπζε ηεο θπβΫξλεζεο φηη δελ ζα πξνσζάζεη ηελ θαχζε ησλ απνξξηκκΪησλ.
Γηακφξθσζε ελφο Δζληθνχ ρεδένπ Γηαρεέξηζεο Δπηθέλδπλσλ Απνβιάησλ, σο
πξνηφλ δηαβνχιεπζεο κε επαγγεικαηηθνχο/ επηζηεκνληθνχο θνξεέο θαη κε ηελ
θνηλσλέα ησλ πνιηηψλ, κε εθαξκνγά ηεο αξράο ηεο Πξφιεςεο παξαγσγάο
απνβιάησλ θαη ηελ ζηξνθά ζε θαζαξΫο παξαγσγηθΫο δηεξγαζέεο γηα ιηγφηεξα ά
θαζφινπ
επηθέλδπλα
απφβιεηα.
Γεζκεπηηθνέ
πνζνηηθνέ
ζηφρνη
θαη
ρξνλνδηαγξΪκκαηα κεέσζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ Απνηειεζκαηηθφ Ϋιεγρν
ΟΛΧΝ ησλ παξαγσγψλ επηθέλδπλσλ απνβιάησλ κε ελδπλΪκσζε ησλ
λνκαξρηαθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ αιιΪ θαη κΫζσ ηεο ΔΤΔΠ.

ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ ΛΑΓΚΑΓΑ

Ζ Δπαξρέα ΛαγθαδΪ, απφ ηηο πην θησρΫο θαη παξακειεκΫλεο πεξηνρΫο ηεο
ΔιιΪδαο, Ϋρεη γέλεη θαηΪ θαηξνχο δΫθηεο ησλ πην αιινπξφζαιισλ "αλαπηπμηαθψλ"
πξνηΪζεσλ. Χζηφζν, απηφ πνπ ρξεηΪδεηαη ε πεξηνρά εέλαη «κηθξΫο» αιιΪ εθηεηακΫλεο
παξεκβΪζεηο πνπ ζα αιιΪμνπλ νιφθιεξν ην κνληΫιν παξαγσγάο ζηελ πεξηνρά, ζε
νηθνινγηθφηεξε θαηεχζπλζε.
ΑξρηθΪ, πξΫπεη λα ιεθζνχλ νξηζκΫλα πξσηαξρηθΪ πξαθηηθΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαη
απνθαηΪζηαζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο ηεο πεξηνράο. Φχιαμε γηα παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
(ξχπαλζε, θπλάγη, θσηηΫο, βφζθεζε, εθρεξζψζεηο θαη πινηνκέεο), πξνζηαζέα θαη
απνθαηΪζηαζε ησλ ζπΪλησλ δαζψλ Απνιισλέαο θαη Ρεληέλαο, πξνγξΪκκαηα ζηαδηαθάο
κεηεγθαηΪζηαζεο ησλ ξππαηλνπζψλ βηνηερληψλ ηνπ ΛαγθαδΪ πνπ δελ πξνζαξκφδνληαη
ζηηο απμεκΫλεο πξνδηαγξαθΫο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, πεξηνξηζκφο ηεο
θαηαλΪισζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ, ειΪηησζε ησλ γεσξγηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ
θαηαιάγνπλ ζηηο ιέκλεο, αλαδηΪξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, ζχζηεκα απνθνκηδάο ησλ
ζθνππηδηψλ ζε ζσζηΪ επηιεγκΫλνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθάο ηαθάο θαη πξνγξΪκκαηα
αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνέεζεο.
Δέλαη ζαθΫο φηη ε απνθαηΪζηαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ηεο πεξηνράο πξΫπεη λα Ϋρεη
πξνηεξαηφηεηα θαη λα ζπλδπαζηεέ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ
πνπ λα κελ πξνθαινχλ ηελ θαηαζηξνθά. Αληέζεηα, κηα νηθνινγηθά θαη θνηλσληθΪ
επαέζζεηε πξφηαζε κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη:
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 Δλέζρπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο αγξνρεκηθΫο
νπζέεο θαη αξδεπηηθφ λεξφ (βηνινγηθΫο θαιιηΫξγεηεο, νινθιεξσκΫλε θπηνπξνζηαζέα, θ.Ϊ.).
ΔθκεηΪιιεπζε ησλ αληέζηνηρσλ πξνγξακκΪησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, πνπ εέλαη
ηδηαέηεξα επλντθΪ γηα ηελ πεξηνρά ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηα θαη Βφιβε.
 Γεκηνπξγέα δηθηχνπ δηΪζεζεο ησλ παξαγφκελσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ,
ζηε Θεζζαινλέθε θαη ζε αγνξΫο ηνπ εμσηεξηθνχ.
 ΟηθνηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε νξεηλΫο θαη παξαιέκληεο πεξηνρΫο.
Γεκηνπξγέα δεκνηηθψλ επηρεηξάζεσλ γηα π.ρ. νηθνινγηθΫο δηαδξνκΫο κε βΪξθεο, πνδάιαηα
ά Ϊινγα θαη γπλαηθεέσλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηε ιεηηνπξγέα νηθνηνπξηζηηθψλ μελψλσλ
ελαξκνληζκΫλσλ κε ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ αξρηηεθηνληθά ηεο πεξηνράο. ΟξγαλσκΫλνο
πξνγξακκαηηζκφο γηα λα κε γέλεη θΪζε ζπέηη θαη αλαςπθηάξην, θΪζε ρσξηφ θαη μελψλαο.
 Υξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αλαζθαθψλ αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ ζηελ πεξηνρά θαη ηελ κεηαηξνπά ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα δΫρνληαη επηζθΫπηεο.
πληάξεζε ησλ βπδαληηλψλ θαη λεψηεξσλ κλεκεέσλ.
 Δλέζρπζε ησλ πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ ηεο πεξηνράο θαη ηεο θαιιηηερληθάο
δεκηνπξγέαο (π.ρ. θεζηηβΪι ηδαδ Βεξηέζθνπ).
 ΔγθαηΪζηαζε βηνηερληψλ ρσξέο απφβιεηα (π.ρ. θαηαζθεπά ξνχρσλ,
επέπισλ, θ.Ϊ), κε νξγαλσκΫλν ηξφπν θαη ρσξέο λα πξνζβΪινπλ ην πεξηβΪιινλ.
 Δπεμεξγαζέα θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, φπσο ε ιηπαξηΪ
(ζαξδΫια ηνπ γιπθνχ λεξνχ) θαη Ϊιια αιηεχκαηα. ΑπνθαηΪζηαζε ηνπ Ράρηνπ πνηακνχ
απφ ηα εκπφδηα ηεο ξνάο ηνπ, ψζηε λα αλαδσνγνλεζεέ ε Ϊλνδνο ησλ ρειηψλ, πνπ ζα
εληζρχζεη ην εηζφδεκα ησλ ςαξΪδσλ.
 Αγξνδαζνθνκέα θαη άπηα εθκεηΪιιεπζε δαζηθψλ πξντφλησλ φπσο
θΪζηαλα, θαξχδηα, θνπληνχθηα, καληηΪξηα θαη αξσκαηηθΪ θπηΪ.
 ΑπνθαηΪζηαζε θαη Ϊιισλ κηθξψλ πγξνηφπσλ ηεο πεξηνράο, εθηφο ηεο
ιέκλεο Μαπξνχδαο, ε νπνέα απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ιέγα ελζαξξπληηθΪ πξνγξΪκκαηα ζηελ
πεξηνρά, αλ θαη ζπλαληΪ θαηΪ θαηξνχο πξνζθφκκαηα.
 Γεκηνπξγέα βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ κε θπηΪ, θαηΪ ην πνιχ επηηπρεκΫλν
παξΪδεηγκα ηεο Κνηλφηεηαο ΝΫαο Μαδχηνπ.
Ζ νηθνινγηθά πξννπηηθά εέλαη ε κφλε γηα ηελ επηβέσζε απηάο ηεο πεξηνράο, ηε
ζπγθξΪηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ηελ νηθνλνκηθά ηεο αλαδσνγφλεζε.
Α) Έλα άιιν κέιινλ γηα ηε ιίκλε Κνξώλεηα
Υξφληα πξηλ απφ ηνλ πξψην καδηθφ ζΪλαην ςαξηψλ ην 1994, εέρακε θΪλεη θξηηηθά
ζην θαηαζηξνθηθφ αλαπηπμηαθφ κνληΫιν, πνπ ηειηθΪ εμφλησζε ηε ιέκλε Κνξψλεηα.
Παξφιν πνπ ε θξηηηθά καο θαη νη πξνηΪζεηο καο αληηκεησπέζηεθαλ αξρηθΪ σο κε
ξεαιηζηηθΫο, ε Ννκαξρέα Θεζζαινλέθεο ηειηθΪ αλαγθΪζηεθε λα πηνζεηάζεη ηηο απφςεηο καο
θαη λα αλαζεσξάζεη ην Master Plan, απνξξέπηνληαο ηηο πξνεγνχκελεο βαζηθΫο επηινγΫο
γηα κεηαθνξΪ λεξνχ απφ ηνλ ΑιηΪθκνλα, Ϊληιεζε κεγΪισλ πνζνηάησλ λεξνχ απφ ην
βαζχ πδξνθνξΫα, εθηξνπά ρεηκΪξξσλ θ.α.
Σν λΫν βειηησκΫλν ζρΫδην, φκσο, εμαθνινπζεέ λα αληηκεησπέδεη Ϋλα νπζηαζηηθφ
πξφβιεκα κε ηερληθΪ Ϋξγα, κεηαηξέπνληαο ηε ιίκλε ζε έλα ιηκλνεηδέο νηθνζύζηεκα.
Δμαθνινπζνχκε λα πηζηεχνπκε φηη δελ ππΪξρνπλ καγηθΫο ιχζεηο. Οπζηαζηηθά ιχζε ζα
άηαλ ε αιιαγά ηνπ γεσξγηθνχ κνληΫινπ ηεο πδξνβφξαο θαη ρεκηθνζπληεξνχκελεο
γεσξγέαο θαη βΫβαηα ην ζηακΪηεκα ηεο ξχπαλζεο απφ βηνκεραληθΪ απφβιεηα, αζηηθΪ
ιχκαηα θαη γεσξγηθΪ απφβιεηα. Γη‟ απηφ θαη ζπλερέδνπκε ηελ θξηηηθά καο:
-Σα αλαγθαέα αγξνπεξηβαιινληηθΪ κΫηξα ιακβΪλνληαη ππφςε, εέλαη φκσο ζε
εζεινληηθά βΪζε.
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-Κεληξηθά ζΫζε θαηΫρεη ην Ϋξγν δεκηνπξγέαο θαη δηακφξθσζεο πξν-πγξνηφπνπ θαη
βαζΫσλ ελδηαηηεκΪησλ (πνπ πεξηιακβΪλνπλ Ϋξγα εθζθαθψλ θαη εθβΪζπλζεο ηνπ 20% ηεο
Ϋθηαζεο ηνπ ππζκΫλα ηεο ιέκλεο, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγέα ρακεινχ – 0,5 κ. –
αλαρψκαηνο πεξηκεηξηθΪ ηεο ιέκλεο). Πξφθεηηαη γηα Ϋξγν πνπ αλακΫλεηαη λα κεηψζεη ην
βαζκφ εμΪηκηζεο ηεο ιέκλεο θη Ϋηζη λα δηαηεξάζεη αξθεηά πνζφηεηα λεξνχ. Μπνξεέ φκσο
λα επεξεΪζεη ηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ ππζκΫλα ά ηελ επαλαδηάιπζε βαξέσλ κεηάιισλ
ζηε ζηάιε λεξνχ. ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα επεξεΪζεη ηελ νξηνζΫηεζε ηεο ιέκλεο θαη νη
απνθαιππηφκελεο εθηΪζεηο εέηε λα θαηαιεθζνχλ εέηε λα κεηαηξαπνχλ ζε ρσκαηεξΫο.
-Γελ ιακβΪλνληαη Ϊιια κΫηξα δηαρεέξηζεο θαη αλόξζσζεο νηθνζπζηεκάησλ (π.ρ.
δηαρεέξηζε θαιακψλα, εμΫηαζε αλαγθαηφηεηαο επαλεηζαγσγάο βελζνθπηηθάο βιΪζηεζεο
θαη επαλαδεκηνπξγέαο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ, Ϋιεγρνο βφζθεζεο ζε
πγξνηνπηθΪ νηθνζπζηάκαηα θαη ρξάζε ηνπ σο δηαρεηξηζηηθφ εξγαιεέν, απνθαηΪζηαζε
παξφρζηαο βιΪζηεζεο ρεηκΪξξσλ, επηδεηθηηθά αλαζχζηαζε πγξφθηινπ δΪζνπο π.ρ. ζηηο
εθβνιΫο ηνπ ΜπνγδΪλα ά Ϊιινπ ελεξγνχ ρεηκΪξξνπ, θ.ν.θ.).
-Ηδηαέηεξα γηα ηα «κΫηξα νξεηλάο πδξνλνκέαο» αιιΪ θαη γηα ηε «βειηέσζε ησλ
πδξαπιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαρεέξηζε ρεηκΪξξσλ ρνιαξένπ – Λαγθαδηθέσλ θαη
ελσηηθάο ηΪθξνπ», δηαθξέλεηαη κηα παξσρεκέλε δηαρεηξηζηηθή θηινζνθία
αληηκεηψπηζεο ησλ ρεηκάξξσλ σο δηαχισλ δηνρΫηεπζεο λεξνχ θαη φρη σο δσληαλψλ
νηθνζπζηεκΪησλ κε ραξαθηεξηζηηθά βιΪζηεζε θαη ηδηαέηεξνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ. Δθηφο
απηνχ, νη κεραληθΫο παξεκβΪζεηο πνπ ζηνπο κηθξνχο θιΪδνπο ησλ ρεηκΪξξσλ κΪιινλ
εέλαη άπηεο (κηθξΪ θξΪγκαηα, ζηαζεξνπνέεζε θνέηεο), ζηα θαηΪληε ησλ κεγΪισλ
ρεηκΪξξσλ, φπνπ θαη νη δηαηνκΫο εέλαη κεγαιχηεξεο, γέλνληαη πξνβιεκαηηθΫο θαη Ϋξρνληαη
ζε αληέζεζε κε Ϊιια ζεκεέα ηνπ ζρεδένπ, φπνπ πξνηεέλνληαη καηαλδξηζκνέ ηεο θνέηεο θαη
δεκηνπξγέα ιεθαλψλ εθηφλσζεο πιεκκπξψλ.
-Σα κΫηξα νξεηλάο πδξνλνκέαο θηΪλνπλ ζην ζεκεέν λα πεξηιΪβνπλ θαη πξφηαζε
γηα «ελξεηέλσζε πιαηπθχιισλ ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα (>500 κ.)» (δειαδά θχηεπζε
θσλνθφξσλ δΫληξσλ ζε δΪζε πιαηπθχιισλ), θΪηη πνπ ζεσξεέηαη απφ πνιινχο
επηζηάκνλεο πξΪμε νηθνινγηθάο αιινέσζεο παξΪ αλφξζσζεο.
-ΤπΪξρνπλ επηθπιΪμεηο γηα ηε «βειηέσζε ησλ πδξαπιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
δηαρεέξηζε ρεηκΪξξσλ ρνιαξένπ – Λαγθαδηθέσλ θαη ελσηηθήο ηάθξνπ». Πσο ζα
κεηαθΫξεηαη λεξφ απφ ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ρεηκΪξξνπο ζηελ Κνξψλεηα; Θα γέλνπλ Ϋξγα
κεηαηφπηζεο ά δεκηνπξγέαο ελαιιαθηηθάο θνέηεο; Σα 4Mm3/Ϋηνο ηη πνζνζηφ απνηεινχλ σο
πξνο ην ζχλνιν ηεο παξνράο απηψλ ησλ ρεηκΪξξσλ; Ζ ηαπεέλσζε θαηΪ 1 κ. ηεο ελσηηθάο
ηΪθξνπ ζηα αλΪληε (ζηελ επαθά ηεο κε ηελ Κνξψλεηα), απνηειεέ παξαθηλδπλεπκΫλε θαη
φρη εχθνια αληηζηξεπηά παξΫκβαζε, πνπ θαηαδηθΪδεη ην ζπλνιηθφ νηθνζχζηεκα λα κελ
κπνξεέ λα ζπγθξαηάζεη λεξφ πςνκεηξηθάο δηαθνξΪο ελφο κΫηξνπ. ΣΫηνηα παξΫκβαζε δελ
κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ αεηθνξηθά, φζν θαη επηζπκεηά λα εέλαη ε απνθαηΪζηαζε ηεο
επηθαλεηαθάο πδξαπιηθάο επαθάο ηεο Κνξψλεηαο κε ηε Βφιβε. Δπέζεο, κηα ηΫηνηα
ελΫξγεηα πξνυπνζΫηεη ηελ πιάξε εμαζθΪιηζε ηεο κε κεηαθνξάο ξύπσλ απφ ην Ϋλα
ζχζηεκα ζην Ϊιιν θαη αλ πηνζεηεζεέ ζα πξΫπεη λα πεξηιΪβεη απζηεξφ ζχζηεκα πνηνηηθνχ
ειΫγρνπ ησλ λεξψλ πνπ ππεξρεηιέδνπλ. Πνηνο φκσο ζα εέλαη ν κεραληζκφο
παξαθνινχζεζεο; Ζ αλεπαξθάο Τπεξεζέα πεξηβΪιινληνο ηεο Ννκαξρέαο;
-Σν αλΪρσκα 0,5 κΫηξνπ δελ ζα πξΫπεη λα ζεσξεζεέ σο ην «φξην» θαη ε «κφληκε»
αθηά ηεο ιέκλεο. Θα πξΫπεη λα εέλαη ζαθΫο φηη ε Κνξψλεηα σο αβαζάο ιέκλε απνηειεέ Ϋλα
πνιχ δπλακηθφ θαη επκεηΪβιεην νηθνζχζηεκα θαη σο ηΫηνην ζα πξΫπεη λα δηαρεηξηζζεέ.
Δέλαη δπλαηφ ινηπφλ, ζε Ϋηε ηδηαέηεξα κεγΪιεο βξνρφπησζεο (ά ζε πεξηφδνπο κε Ϋληνλνπο
αλΫκνπο θαη θπκαηηζκφ), ην αλΪρσκα λα ππεξθαιχπηεηαη απφ ην λεξφ ηεο ιέκλεο, γεγνλφο
πνπ δελ ζα πξΫπεη λα απνηξαπεέ κε ηελ ηαπεέλσζε ηνπ ππζκΫλα ηεο ελσηηθάο ηΪθξνπ.
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Δπέζεο, ηα βπζνθνξάκαηα πνπ ζα απνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεέ ην αλΪρσκα κπνξεέ λα
παξαζπξζνχλ απφ ην λεξφ ά ηνλ Ϊλεκν.
-Γηα ηε ιεηηνπξγέα θνηλνχ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηνπο θαιιηεξγεηΫο ηεο πεξηνράο
ηελ νπνέα δηΫξρεηαη ν ρεέκαξξνο ΜπνγδΪλαο, πξνβιΫπεηαη λα γέλεη πεξηνξηζκΫλε
εθκεηΪιιεπζε ηνπ βαζΫσο πδξνθφξνπ νξέδνληα. Θα πξΫπεη λα δηεπθξηληζζεέ αλ ε
πνζφηεηα πξνο ρξάζε ζεσξεέηαη ακειεηΫα θαη αλαλεψζηκε, γηαηέ ζηελ αληέζεηε
πεξέπησζε, ε απφιεςε Ϋζησ θαη κηθξάο πνζφηεηαο λεξνχ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεέ κε
αεηθνξηθά.
-Γελ μεθαζαξέδεηαη πνηα ζα εέλαη ε ζρΫζε κεηαμχ ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο
Θεζζαινλέθεο, ηνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο Ληκλψλ Κνξψλεηαο – Βφιβεο (πνπ αθφκε
ππνιεηηνπξγεέ) θαη ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ. Ζ δεκηνπξγέα νκΪδσλ εζεινληψλ
ζα πξΫπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεέ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ηα κΫζα θαη ηνπο ηξφπνπο
ζπλεξγαζέαο.
-Δλψ ζην πξνεγνχκελν ρΫδην ππάξρε πξφγξακκα ελζΪξξπλζεο ηνπ
νηθνηνπξηζκνύ, ην αλαζεσξεκΫλν ρΫδην δελ πεξηιακβάλεη ηίπνηε ζρεηηθφ. ε κηα
πεξένδν φπνπ άδε Ϋρνπλ αλαιεθζεέ πξσηνβνπιέεο (παξαγσγά νηθνηνπξηζηηθνχ πιηθνχ
απφ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Τπνπξγεέν Σνπξηζκνχ) θαη αλαπηχζζνληαη αμηφινγεο ζπλνδεπηηθΫο
πξσηνβνπιέεο αγξνηνπξηζηηθνχ ραξαθηάξα (LEADER+), ζα Ϋδηλε ζεκαληηθά ζεηηθά ψζεζε
θαη ζα δεκηνπξγνχζε λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο κηα πξσηνβνπιέα ηεο Ννκαξρέαο λα ζπληνλέζεη
ηηο ηξΫρνπζεο δξΪζεηο, κε ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο θαη ηνπ ΚΫληξνπ
Πιεξνθφξεζεο θαη κε ηελ εκπεηξέα ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ. ΚΪηη ηΫηνην ζα
κπνξνχζε λα πεξηιΪβεη θαη κηα αλΪγθε επέδεημεο ησλ κειινληηθψλ παξεκβΪζεσλ
απνθαηΪζηαζεο ηεο ιέκλεο.
-Γελ δέλεηαη Ϋκθαζε ζηελ ελζΪξξπλζε ησλ νηθνινγηθψλ/βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ,
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβΪιινπλ ζην πιεηηφκελν εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ ηεο
πεξηνράο, ηδηαέηεξα αλ γηλφηαλ δεθηά ε πξφηαζε έδξπζεο ζηελ επαξρέα ΛαγθαδΪ ελφο
πξφηππνπ Κέληξνπ Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, πνπ θαηαζΫζακε εδψ θαη ρξφληα θαη ζην
Ννκαξρηαθφ πκβνχιην αιιΪ θαη ζε φινπο ηνπο πεξηθεξεηΪξρεο Κ. Μαθεδνλέαο,
πξνθεηκΫλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεέ απφ ην Γ‟ Κ.Π..
πκπεξαζκαηηθά, ππΪξρνπλ δηαθσλέεο ζε δεηάκαηα νξεηλάο πδξνλνκέαο,
ηαπεέλσζεο ηνπ ππζκΫλα ηεο ελσηηθάο ηΪθξνπ θαη πηζαλψλ εθηξνπψλ, επζπγξακκέζεσλ
ά ηζηκεληνπνέεζεο ηεο θνέηεο ησλ ρεηκΪξξσλ Λαγθαδηθέσλ θαη ρνιαξένπ –ηδηαέηεξα εληφο
ηεο δψλεο Α ηνπ πγξνηφπνπ. ΠαξΪιιεια, δελ ππΪξρνπλ πξνβιΫςεηο απνθαηΪζηαζεο ηεο
παξφρζηαο βιΪζηεζεο ησλ ρεηκΪξξσλ, δηαρεηξηζηηθψλ πξνηΪζεσλ γηα Ϊιινπο ηχπνπο
νηθνηφπσλ, πξνψζεζεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη δηεπθξέληζεο ησλ ζρΫζεσλ κε ην ΦνξΫα
Γηαρεέξηζεο θαη ηηο ΠεξηβαιινληηθΫο Οξγαλψζεηο.
Ζ ζεκεξηλά δηνέθεζε ηεο Ννκαξρέαο Θεζζαινλέθεο αληηκεησπέδεη ηε ιέκλε
Κνξψλεηα θπξέσο κε επηθνηλσληαθφ ηξφπν ελψ ε ξύπαλζε ζπλερέδεηαη. Έρνπκε απνδεέμεη
φηη νη ελαπνκεέλαζεο βηνκεραλέεο ηεο πεξηνράο, κε παξΪπιεπξν αγσγφ (by pass), πνπ
παξαθΪκπηεη ηηο εγθαηαζηΪζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ απνβιάησλ, εμαθνινπζνχλ
λα δηνρεηεχνπλ αλεπεμΫξγαζηα ηα απφβιεηΪ ηνπο ζηε ιέκλε ά, αθφκε, θαη λα ξέρλνπλ –
κΫζσ παιηψλ γεσηξάζεσλ- ηα απφβιεηΪ ηνπο ζην βαζχ πδξνθφξν θαη, Ϋηζη, μεθεχγνπλ
εχθνια απφ ηνλ επηθαλεηαθφ Ϋιεγρν ηεο Ννκαξρέαο θαη γιηηψλνπλ ηα κεγΪια θνλδχιηα
πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπο.
Οη ππεξεζέεο θαη νη πνιηηηθνέ δηαρεηξηζηΫο ηεο Ννκαξρέαο νπζηαζηηθΪ
παξαθνινπζνχλ αδξαλεέο ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο. ζνη ζΫινπλ λα εμαληινχλ ην
ελδηαθΫξνλ ηνπο ζε επηθαλεηαθΫο δξΪζεηο θαη λα εγθαηαιεέπνπλ ηε ιέκλε ζην Ϋιενο ησλ
θΪζε εέδνπο ξππαληψλ, πξνθαλψο θαη ζα πξΫπεη λα απνινγεζνχλ γηαηέ δελ εθαξκφδεηαη
ε απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο, πνπ πΫηπραλ ε Οηθνινγηθά Κέλεζε
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Θεζζαινλέθεο, νη «Ννκηθνέ ΠεξηβΪιινληνο» θαη ν χιινγνο Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο
ΛαγθαδΪ (εθδέθαζε 26-3-2003 ζην Δ' Σκάκα), ε νπνέα δηΫηαμε ειΫγρνπο θαη θιεέζηκν ησλ
βηνκεραληψλ ηεο πεξηνράο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ νηθνινγηθά θαηαζηξνθά ηεο ιέκλεο.
Ζ δηνέθεζε ηεο λνκαξρέαο νθεέιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηξΫρνπζεο επηζηεκνληθΫο
πξνηΪζεηο, λα ειΫγρεη νπζηαζηηθΪ ηηο βηνκεραλέεο, λα εμαζθαιέζεη ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ
ησλ ιπκΪησλ φισλ ησλ παξαιέκλησλ νηθηζκψλ, λα ζηακαηάζεη ην φξγην ησλ γεσηξάζεσλ,
πνπ βαθηέδνληαη παιηΫο θαη λφκηκεο, λα πξνρσξάζεη ζηελ αλαδηΪξζξσζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη λα εληεέλεη ηελ αζηπλφκεπζε γηα ηελ παξΪλνκε αιηεέα θαη ηελ θαηΪιεςε
ησλ εθηΪζεσλ ηεο ιέκλεο πνπ απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ λεξψλ.
Γελ αξθεέ απιΪ ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκΪησλ ηεο θξέζεο αιιΪ ε νπζηαζηηθά
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ. Με ηα δεδνκΫλα απηΪ, ε θαηαδέθε ηεο ΔιιΪδαο απφ ην
Δπξσπατθφ Γηθαζηάξην θαέλεηαη ζέγνπξε.
Κη ελψ απηΪ ιΫγακε πξηλ απφ 4 ρξφληα, ζάκεξα Ϋρεη γέλεη πιΫνλ εκθαλΫο ζε φινπο
φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ πνιχπαζε ππφζεζε ηεο Κνξψλεηαο φηη νη πξνζπΪζεηεο ηεο
δηνέθεζεο ΦσκηΪδε γηα ηε ζσηεξέα ηεο ζηΫθζεθαλ απφ απφιπηε απνηπρέα!
Σν ΑλαζεσξεκΫλν ρΫδην πνπ εέρε θαηαξηηζηεέ απφ ζνβαξά επηζηεκνληθά νκΪδα εέρε
ζσζηΫο ζεσξεηηθΫο βΪζεηο θαη πξφηεηλε κηα ζπγθεθξηκΫλε αθνινπζέα παξεκβΪζεσλ θαη
Ϋξγσλ πνπ ρξεηαδφηαλ πξνζεθηηθά θαη ζπληνληζκΫλε εθαξκνγά, αλ θαη δελ Ϋιεηπαλ
επηκΫξνπο πξνβιάκαηα θαη ακθηζβεηάζεηο. Ο Μ. Σξεκφπνπινο θαη σο Ννκ. χκβνπινο
εέρε εθθξΪζεη ηηο ακθηβνιέεο ηνπ γηα ην θαηΪ πφζν Ϋλα ηφζν δχζθνιν παθΫην Ϋξγσλ θαη
παξεκβΪζεσλ ζα κπνξνχζε λα Ϋξζεη εηο πΫξαο ζε λνκαξρηαθφ επέπεδν θαη κΪιηζηα κε
κηα ηνπιΪρηζηνλ ηδηφκνξθε δηνέθεζε. Γπζηπρψο επαιεζεχηεθε θαζψο απνθαιχπηεηαη
πιΫνλ ζε φιν ηεο ην κεγαιεέν ε παηαγψδεο απνηπρέα γηα κηα ζσζηά εθαξκνγά ησλ
πξνβιεπφκελσλ θαη ζπκθσλεκΫλσλ κε ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋξγσλ θαη
παξεκβΪζεσλ.
Καη‟ αξρΪο θαλΫλα απφ ηα αέηηα ηεο ππνβΪζκηζεο ηεο ιέκλεο δελ κπφξεζε λα
αληηκεησπηζηεέ. Οχηε ε ξχπαλζε απφ βηνκεραληθΫο, αζηηθΫο θαη αγξνηηθΫο νπζέεο
αληηκεησπέζηεθε, νχηε ε θαηαλΪισζε λεξνχ κεηψζεθε, νχηε επαξθά αγξνπεξηβαιινληηθΪ
κΫηξα εθαξκφζηεθαλ. ΑπηΪ φκσο άηαλ πξνυπνζΫζεηο πνπ εέραλ ηεζεέ απφ ηελ ΔΔ ψζηε
λα εγθξέλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε, κε θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα κΪιηζηα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
πξνγξΪκκαηνο ην ΓεθΫκβξε ηνπ 2010. πλεπψο ρσξέο απηΪ δελ πξφθεηηαη λα Ϋξζνπλ
ρξάκαηα ζηε ρψξα καο γηα ηα ππφινηπα Ϋξγα ηνπ ΑλαζεσξεκΫλνπ ρεδένπ (ΜΪζηεξ
Πιαλ). Έηζη, ηα Ϋξγα πνπ θνπηζΪ ζηξαβΪ κπφξεζε λα μεθηλάζεη ε Ννκαξρέα κΫλνπλ
κεηΫσξα ηφζν ρξεκαηνδνηηθΪ φζν θαη νηθνινγηθΪ. Κη απηφ γηαηέ αλ ηειηθΪ θαηαζθεπαζηνχλ
ρσξέο λα Ϋρνπλ αληηκεησπηζηεέ ηα αέηηα ηεο ππνβΪζκηζεο, ηφηε κπνξεέ λα πξνμελάζνπλ
πνιχ κεγαιχηεξν θαθφ θαη λα αθάζνπλ ηελ πεξηνρά ζε πνιχ ρεηξφηεξε θαηΪζηαζε απφ
εθεέλε πνπ ηε βξάθε ν θ. ΦσκηΪδεο. Ζ θπξηφηεξε επέπησζε ζα εέλαη λα ππνβαζκηζηεέ
δξαζηηθΪ ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα θαη ηεο γεηηνληθάο Βφιβεο, κΫζσ ηεο κεηαθνξΪο
ηνμηθψλ κηθξνθπθψλ θαη Ϊιισλ επηθέλδπλσλ νπζηψλ απφ ηελ ελσηηθά ηΪθξν πνπ
αλαθαηαζθεπΪζηεθε θαη κεέσζε ησλ λεξψλ ηεο γηα λα γεκέζεη ε Κνξψλεηα κΫζσ ηεο
εθηξνπάο δχν ρεηκΪξξσλ, γεγνλφο πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο πξσηνβνπιέεο ηεο Ννκαξρέαο
φρη απιΪ αλαμηφπηζηεο αιιΪ θαηαζηξνθηθΫο.
ΑιιΪ θαη ηα Ϊιια Ϋξγα (βαζηΪ ελδηαηηάκαηα, πεξηκεηξηθά ηΪθξνο, πξνυγξφηνπνο)
παξνπζηΪδνπλ θαζπζηεξάζεηο ά αθφκε θαη παξΪηππεο αιιαγΫο ζηελ εθαξκνγά ηνπο, πνπ
2
Ϋρνπλ άδε θαηαγγειζεέ απφ ην Μ. Σξεκφπνπιν ζηνλ αξκφδην εηζαγγειΫα( ). ΠαξΪδεηγκα

2

Τπφςε ηνπ εηζαγγειΫα Ϋρνπλ ηεζεέ δεηάκαηα πνπ Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε ηα Ϋξγα δηακφξθσζεο
πγξνηφπνπ θαη βαζΫσλ ελδηαηηεκΪησλ, φπσο θαη κε εθεέλα ηεο ελσηηθάο ηΪθξνπ, αιιΪ θαη κε ηε
ξχπαλζε απφ βηνκεραληθΫο θαη βηνηερληθΫο κνλΪδεο. Γηα ηηο ηειεπηαέεο άδε Ϋρεη εθδνζεέ ην
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απνηεινχλ ηα βαζηΪ ελδηαηηάκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηειηθΪ ζηα δπηηθΪ αληέ ζηα
βαζχηεξα αλαηνιηθΪ ηεο ιέκλεο, κε απνηΫιεζκα λα κελ εέλαη θαη ηφζν βαζηΪ θαη ε ιέκλε λα
παξακεέλεη ξερά, θηλδπλεχνληαο λα μεξαζεέ πΪιη αλΪ πΪζα ζηηγκά.
Με απηΪ ηα δεδνκΫλα, ην ξεδηιέθη ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε εέλαη
θΪηη πεξηζζφηεξν απφ βΫβαην. Ζ κφλε ιχζε γηα λα κελ παξαζπξζεέ ε λΫα θπβΫξλεζε απφ
ηνπο νιΫζξηνπο ρεηξηζκνχο ΦσκηΪδε εέλαη λα δεηάζεη ζπγγλψκε θαη λα δειψζεη φηη δελ ζα
πξνρσξάζεη ζηα Ϋξγα νχηε θαη ζα θΪλεη ρξάζε ησλ επξσπατθψλ ρξεκΪησλ, αιιΪ ζα
επαλΫιζεη κε Ϋλα λΫν ζρΫδην, εζληθάο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ζα δηαζΫηεη απηά ηε θνξΪ
ζπγθεθξηκΫλα ερΫγγπα ζνβαξφηεηαο θαη αμηνπηζηέαο. Μφλν Ϋηζη έζσο πεηζηνχλ νη
Δπξσπαένη ηζχλνληεο λα καο εκπηζηεπηνχλ θαη πΪιη.
Β) Οη ακκνιεςίεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ
Έρνπκε επαλεηιεκκΫλα κηιάζεη γηα ην Ϋγθιεκα ησλ εξγνιΪβσλ ηεο «Δγλαηέαο
Οδνχ», πνπ απφ ην 1999 πξνρψξεζαλ ζε κηα Ϊλεπ πξνεγνπκΫλνπ θαηαζηξνθηθά θαη
παξΪλνκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρά, φρη κφλν ππνβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο αιιΪ
θαη ππνλφκεπζεο ηεο πγεέαο θαη ηεο αζθΪιεηαο ησλ θαηνέθσλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο.
Πξφθεηηαη γηα απαξΪδεθηεο ακκνιεςέεο ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο, αθφκε θαη ζε
ιφθνπο αιιΪ θαη ζηελ θνέηε ηνπ ρεηκΪξξνπ ΜπνγδΪλα, ηξνθνδφηε ηεο ιέκλεο Κνξψλεηα
θαη ζε ρσξΪθηα ηεο πεξηνράο, κε ζθνπφ ηελ θΪιπςε θαηαζθεπαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο
«Δγλαηέαο». Τπφςε φηη ν ΜπνγδΪλαο απνηειεέ ηκάκα ηεο δψλεο Α‟ ηνπ πγξνηφπνπ
δηεζλνχο ζεκαζέαο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηα θαη Βφιβε θαη ηεο αληέζηνηρεο πεξηνράο ηνπ
επξσπατθνχ δηθηχνπ NATURA-2000. Καη ην εξψηεκα εέλαη, φηαλ κηιΪλε γηα
«απνθαηΪζηαζε», πνπ ζα βξνπλ Ϊιιν πιηθφ θαη ηη εέδνπο ζα εέλαη απηφ.
Ζ θνηλνπξαμέα πνπ εέρε ζπκβαηηθά ππνρξΫσζε πξνο ηελ «Δγλαηέα Οδφ ΑΔ» γηα
ηε δεκηνπξγέα «δαλεηνζαιΪκσλ» ζηελ πεξηνρά Ϋρεη κεηαηξΫςεη κηα πεξηνρά εθαηνληΪδσλ
ζηξεκκΪησλ ζε «θξαλένπ ηφπν», αγνξΪδνληαο θαη ζθΪβνληαο γφληκα ρσξΪθηα κΫρξη θαη
ζε βΪζνο πνιιψλ κΫηξσλ! Απηά άηαλ θαη ε αθνξκά γηα λα αζρνιεζνχκε ηνλ Ηνχλην ηνπ
1999, κεηΪ απφ πξφζθιεζε ηνπ Αγξνηηθνχ πιιφγνπ ΛαγθαδΪ, πνπ Ϋβιεπε ηελ πεξηνρά
λα κεηαηξΫπεηαη ζε ζειεληαθφ ηνπέν, κε ηελ Ϊδεηα ηνπ ΓεκΪξρνπ ΛαγθαδΪ (28.9.99).
Οη δηακαξηπξέεο καο πάγαλ «ζην βξφλην» φπσο θαη νη θαηαγγειέεο ζηνλ
εηζαγγειΫα. Δπεηδά ΝνκαξρηαθΫο θαη ΠεξηθεξεηαθΫο ππεξεζέεο (π.ρ. ΓΔΚΔ) εέραλ δειψζεη
φηη εέλαη αδχλαηνλ λα δνζεέ Ϊδεηα, αθνχ δελ Ϋρεη εγθξηζεέ ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ, ε θνηλνπξαμέα πξνρψξεζε ζε ακκνιεςέεο απφ ηδηφθηεηα ρσξΪθηα πνπ
γεηηνλεχνπλ κε ην ρεέκαξξν. Έηζη, φρη κφλν πάξαλ ηφλνπο ακκνρΪιηθνπ κΫζα απφ ηελ
θνέηε ηνπ ΜπνγδΪλα ρσξέο θακέα κειΫηε θαη Ϊδεηα, αιιΪ Ϋζηεζαλ ην εξγνηΪμηφ ηνπο
αθξηβψο δέπια απφ ην ρεέκαξξν, ζε ρσξΪθηα πνπ αγφξαζαλ θαη φπνπ επέζεο ρσξέο
θακηΪ Ϊδεηα, εγθαηΫζηεζαλ ζπαζηάξεο θαη Ϊιιεο εγθαηαζηΪζεηο, θαη πξνθΪιεζαλ
ηεξΪζηηνπο θξαηάξεο.
Αθνχ νη ακκνιεςέεο Ϋθηαζαλ Ϋσο ηνλ πδξνθφξν νξέδνληα, ε θνηλνπξαμέα
«απαέηεζε» θαη πΪιη λα κεηαθΫξεη ηε δξαζηεξηφηεηΪ ηεο κΫζα ζηελ θνέηε ηνπ ρεηκΪξξνπ
θαη Ϊζθεζε πηΫζεηο πξνο δηΪθνξεο θαηεπζχλζεηο. ε καξαζψληα ζπλεδξέαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ ΛαγθαδΪ, ζηηο 12.10.2000, καδέ κε ηνπο αγξφηεο θαη επαέζζεηνπο
θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο πεηχρακε λα αθπξσζεέ ε πξνεγνχκελε Ϊδεηα γηα ηηο ακκνιεςέεο.
Δπεηδά ε θνηλνπξαμέα επεηγφηαλ λα ζπλερέζεη ην θαηαζηξνθηθφ ηεο Ϋξγν, εκθΪληζε
θαηφπηλ ενξηάο θαη ΜειΫηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ψζηε λα πΪξεη θαη ηε
λνκηκνθαλά Ϊδεηα. Μηα κειΫηε φκσο δηΪηξεηε ελψ ην Γαζαξρεέν ΛαγθαδΪ επΫηξεςε θαη
πφξηζκα ελψ γηα ηα ππφινηπα Ϋξγα αλακΫλνληαη ζχληνκα ηα απνηειΫζκαηα ηεο εηζαγγειηθάο
Ϋξεπλαο.
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ηελ νινζρεξά θαηαζηξνθά ηεο δαζηθάο βιΪζηεζεο (πιαηΪληα, ηηηΫο θαη Ϊιια πδξνραξά
δελδξψδε θαη ζακλψδε εέδε, φπσο θαη εέδε ηεο γεηηνληθάο μεξνθπηηθάο βιΪζηεζεο) θαη
ησλ θαηαθπγέσλ πνπ απηά παξΫρεη ζηα εέδε ηεο Ϊγξηαο δσάο.
Απηφ πνπ ρξεηΪδεηαη εέλαη Ϋλα γελλαέν πξφγξακκα γηα ηε θπζηθά απνθαηΪζηαζε
ηνπ ΜπνγδΪλα σο ζεκαληηθνχ νηθνζπζηάκαηνο, κε απνθαηΪζηαζε ηεο θνέηεο ηνπ απφ ηα
θξΪγκαηα πνπ θαηαθξαηνχλ αξδεπηηθφ λεξφ, κε απνθαηΪζηαζε ηεο θπζηθάο βιΪζηεζεο
θαη ησλ καηαλδξηζκψλ ηεο θνέηεο, κε άπηα αληηδηαβξσηηθΪ Ϋξγα θαη Ϋξγα ζηαζεξνπνέεζεο
θνέηεο, κε άπηα Ϋξγα εκπινπηηζκνχ ησλ ππφγεησλ πδξνθνξΫσλ, νη νπνένη θνληεχνπλ λα
ζηξαγγέμνπλ απφ ηελ εληαηηθά εθκεηΪιιεπζε.
Γ) Ο πξναζηηαθόο
απνθέληξσζεο

ζηδεξόδξνκνο

είλαη

εξγαιείν

αλάπηπμεο

θαη

Σελ πξφηαζε ηεο δεκηνπξγέαο ελφο πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζην
λνκφ θαη ζηε Υαιθηδηθά εέρακε ζΫζεη άδε απφ ην 1990. Σν 1998, ελφςεη ηνπ δεχηεξνπ
γχξνπ ησλ λνκαξρηαθψλ εθινγψλ ζΫζακε ην δάηεκα ζηνπο δχν δηεθδηθεηΫο σο Ϋλα απφ ηα
θχξηα ζεκεέα πνπ πξνγξΪκκαηφο καο, πΪλσ ζην νπνέν ζα Ϋπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ.
πκθψλεζαλ θαη νη δχν αιιΪ ην ζΫκα Ϋκεηλε ζηΪζηκν.
Έρνπκε ηνλέζεη φηη βαζηθφ εξγαιεέν γηα Ϋλα Ϊιιν πνηνηηθφ θαη νηθνινγηθφ
αλαπηπμηαθφ κνληΫιν εέλαη ε αλΪπηπμε ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, πνπ ζα
δηεπθνιχλεη ηελ θέλεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αγαζψλ πνπ παξΪγνπλ θαη, Ϋηζη, δελ ζα
αλαγθΪδνληαη λα εγθαηαιεέπνπλ ηελ πεξηνρά γηα λα κεηαθνκέζνπλ ζηε Θεζζαινλέθε. Δέλαη
απαξΪδεθην ην γεγνλφο ε πφιε ηεο Θεζζαινλέθεο λα ζπκπεξηθΫξεηαη ζηελ επαξρέα
ΛαγθαδΪ, φπσο ε ζπγθεληξσηηθά Αζάλα ζπκπεξηθΫξεηαη ζηελ ππφινηπε ΔιιΪδα θαη ζηε
Θεζζαινλέθε.
Σν ζεκαληηθφ ζηνηρεέν ζηελ πξφηαζε απηά εέλαη φηη ε ηδηνθηεζέα ηεο παιηΪο
γξακκάο αξαθιέ - ηαπξφο αλάθεη ζηνλ ΟΔ, παξφιν πνπ Ϋρεη θαηαπαηεζεέ ζε αξθεηΪ
ζεκεέα. Καη βεβαέσο, ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεέ κε κηα ηδεξνδξνκηθά Δγλαηέα.
Δέλαη κηα πξφηαζε πνπ ζα καο θΫξεη θνληΪ ζε Ϋλα θαιχηεξν κΫιινλ, πνπ αμέδεη ε
πεξηνρά.

Γ.7

ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Ζ πεξηνρά ηνπ ηξπκνληθνχ θφιπνπ θαη ηεο ΒΑ Υαιθηδηθάο εέλαη πξνηθηζκΫλε κε
φκνξθεο παξαιέεο θαη νη νηθηζκνέ ηεο Ϋρνπλ αμηνπνηάζεη ηνλ ηνπξηζκφ, ζπλνδεπηηθΪ κε
θιαζζηθΫο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε γεσξγέα, ε θηελνηξνθέα, ην ςΪξεκα, ε πινηνκέα. Δέλαη
ζαθΫο φηη ε ηνπξηζηηθά "αλΪπηπμε" αθνινχζεζε ηε γλσζηά αλνξγΪλσηε θαη απζαέξεηε
κνξθά ηεο θαη θηλδπλεχεη λα ηζνπεδψζεη θαη ην ηειεπηαέν έρλνο ειεχζεξνπ παξαιηαθνχ
ρψξνπ ηεο πεξηνράο. ΠξΫπεη ινηπφλ, απφ εδψ θαη ζην εμάο λα ππΪξμεη Ϋλαο νξζνινγηθφο
ζρεδηαζκφο θαη λα δνζνχλ πνηνηηθΫο θαη νηθνινγηθΫο θαηεπζχλζεηο, εΪλ ζΫινπκε λα
δηαηεξάζνπκε ηα εηζνδάκαηα πνπ πξνΫξρνληαη απφ απηφλ.
Ζ εμφξπμε κεηαιιεπκΪησλ εέλαη κηα παιηΪ παξΪδνζε γηα ηελ πεξηνρά. ηελ
ΟιπκπηΪδα, απφ ην 1976, ιεηηνχξγεζε κνλΪδα εκπινπηηζκνχ ηνπ εμνξπζζφκελνπ ζηα
εθεέ κεηαιιεέα πιηθνχ. ηαλ κεηΪ ην 1985 ε ΜΔΣΒΑ απνθΪζηζε λα πξνρσξάζεη κφλν ην
ηκάκα ηεο κνλΪδαο απφθηεζεο πνιχηηκσλ κεηΪιισλ, ζεψξεζε απηνλφεην φηη ν ρψξνο
εγθαηΪζηαζεο ηεο λΫαο κνλΪδαο ζα πξΫπεη λα εέλαη αθξηβψο δέπια. Ζ επηινγά απηά
ζπλΪληεζε ηελ αληέδξαζε ησλ θαηνέθσλ, παξακνλΫο ησλ εθινγψλ ηνπ 1989 θαη ηα
εγθαέληα δελ Ϋγηλαλ πνηΫ. Ζ ΜΔΣΒΑ Ϋθιεηζε θαη ηΫζεθε ζε θαζεζηψο εθθαζΪξηζεο. Απηφ
φκσο πνπ παξΫκεηλε άηαλ ε πξνβιεκαηηθά επηρεέξεζε ησλ κεηαιιεέσλ ηεο ΚαζζΪλδξαο,
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κε 880 εξγαδφκελνπο θαη 3,5 δηο δξαρκΫο Ϋιιεηκκα, ην 1993. Δπέζεο, ηα ρξπζνθφξα
θνηηΪζκαηα ζηελ ΟιπκπηΪδα θαη ηηο θνπξηΫο, θαζψο θαη ηα πεξηβαιινληηθΪ πξνβιάκαηα
(ε ιέκλε απνβιάησλ, ε εθηεζεηκΫλε πνζφηεηα αξζελνππξέηε θαη ηα πινχζηα ζε βαξηΪ
κΫηαιια λεξΪ ησλ νξπρεέσλ), πνπ Ϊθεζε ε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαιιεέσλ.
Ζ κεηαιινπξγέα ρξπζνχ πνπιάζεθε ην 1995 ζηελ TVX Gold, γηα 11 δηο δξρ. Σελ
θπβΫξλεζε απαζρνινχζε θπξέσο φηη Ϋπξεπε λα μεθνξησζεέ γξάγνξα κηα πξνβιεκαηηθά
επηρεέξεζε θαη ιηγφηεξν ηα πεξηβαιινληηθΪ πξνβιάκαηα. Σν ηέκεκα άηαλ εμεπηειηζηηθφ. Ζ
εηαηξεέα εμαζθΪιηζε ζΫζεηο εξγαζέαο γηα 550 Ϊηνκα, αιιΪ κφλν γηα 10 ρξφληα. Ζ
πξνηεηλφκελε ζΫζε εγθαηΪζηαζεο κνλΪδαο παξαγσγάο ρξπζνχ ζηελ ΟιπκπηΪδα
βξηζθφηαλ πΪλσ ζε ξάγκα, ην γεσινγηθφ ηεο ππφζεκα δελ άηαλ ζηεγαλφ θαη βξηζθφηαλ
δέπια ζηα εξεέπηα ησλ αξραέσλ ηαγεέξσλ πνπ δελ Ϋρνπλ αλαζθαθεέ. Ζ ιεηηνπξγέα ηνπ
εξγνζηαζένπ ζα απαηηνχζε ηεξΪζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ ελψ δελ ππάξρε νχηε θαλ
πδξνγεσινγηθά κειΫηε ά θΪπνηα πξφηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκΪησλ. Δπηινγά ηεο TVX γηα ηελ επεμεξγαζέα ηνπ κεηαιιεχκαηνο άηαλ ε βηννμείδσζε - θηελά κΫζνδνο, κε ηεξΪζηηεο απαηηάζεηο ζε θπΪλην (30-35 ηφλνπο NaCN ηελ
εκΫξα!!!) θαη απξφβιεπηεο ζπλΫπεηεο! Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο εέρακε
ζπκπαξαζηαζεέ ελεξγΪ ζην δέθαην αγψλα ησλ θαηνέθσλ ηνπ ηξπκνληθνχ Κφιπνπ.
Σν κηθξφ ρσξηφ ηεο ΟιπκπηΪδαο Ϋγηλε ε ζθελά γηα ηνλ καθξνβηφηεξν θαη
δπλακηθφηεξν αγψλα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθάο
θιεξνλνκηΪο πνπ γλψξηζε πνηΫ απηά ε ρψξα. Με Ϋλαλ επηθφ αγψλα, ελΪληηα ζε ηζρπξΪ
ζπκθΫξνληα θαη κηα δηεθζαξκΫλε θεληξηθά εμνπζέα, νη θΪηνηθνη ηεο ΟιπκπηΪδαο
θαηΪθεξαλ λα απνηξΫςνπλ ηελ εγθαηΪζηαζε εξγνζηαζένπ ρξπζνχ ζηνλ ηφπν ηνπο γηα 15
νιφθιεξα ρξφληα - κΫρξη ηελ νξηζηηθά ηνπο δηθαέσζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο.
Ζ λέθε ηνπο εέλαη ηζηνξηθάο ζεκαζέαο, φρη κφλν γηα ηελ έδηα ηελ ΟιπκπηΪδα, αιιΪ θαη γηα
φινπο ηνπο παξφκνηνπο αγψλεο πνπ βξέζθνληαη ζε εμΫιημε απηά ηε ζηηγκά ζηελ ΔιιΪδα.
Σν 2004, ηα Μεηαιιεέα ΚαζζΪλδξαο επαλάιζαλ ζηνλ Ϋιεγρν ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζένπ κΫζσ ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ πνπ ππΫγξαςε κε ηελ TVX θαη ηελ
KINROSS. Με απηφλ ην Γεκφζην:
 Αλαγλψξηδεη επηζάκσο φηη ε δξαζηεξηνπνέεζε ηεο TVX Ϋρεη πξνθαιΫζεη δεκέεο
χςνπο πεξέπνπ 400 εθαη. επξψ ζην πεξηβΪιινλ θαη ηνπο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο ηηο νπνέεο εμηζψλεη θαη ζπκςεθέδεη κε ηηο δηθΫο ηνπ νθεηιΫο πξνο ηελ TVX.
 Παξαηηεέηαη ηεο δηεθδέθεζεο ησλ 2,3 εθαη.επξψ πνπ ρξσζηνχζε ε TVX ζην ΗΚΑ θαη
ζηα Γεκφζηα Σακεέα.
 Απαγνξεχεη δηα λφκνπ ζηνπο ινηπνχο πηζησηΫο ηεο TVX λα δηεθδηθάζνπλ
δηθαζηηθΪ ηα ρξάκαηΪ ηνπο.
 Πιάξσλεη ζηελ TVX ζαλ "εχινγε απνδεκέσζε" γηα λα πΪξεη πέζσ ηα κεηαιιεέα ην
πνζφ ησλ 11 εθαη. επξψ.
Σα 11 εθαη. επξψ ηνπ Γεκνζένπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξσκά ησλ 471
απνιπκΫλσλ κεηαιισξχρσλ (ηνπο νπνένπο βΫβαηα εέρε ηελ ππνρξΫσζε λα πιεξψζεη ε
TVX). EπηπιΫνλ, ην Γεκφζην Ϋβαιε ηνπο Ϊλεξγνπο ηεο TVX ζε επηδνηνχκελν πξφγξακκα
επαλαθαηΪξηηζεο θαη αζθΪιηζεο, κε Ϊγλσζην θφζηνο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Kαη ελψ, Ϋζησ θαη κε απηφ ην ηεξΪζηην θφζηνο, ηα Μεηαιιεέα ΚαζζΪλδξαο βξέζθνληαη
πιΫνλ ζηνλ Ϋιεγρν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ θαη ζα κπνξνχζε λα ζηακαηάζεη επηηΫινπο ε
νηθνλνκηθά αηκνξξαγέα ησλ Διιάλσλ, ην Γεκφζην ΥΑΡΗΕΔΗ ηα κεηαιιεέα ζηελ
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ!
11 εθαη. επξψ πιάξσζε ε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ (ν θ.Timis θαη ν θ. Κνχηξαο) γηα
ηα Μεηαιιεέα ΚαζζΪλδξαο, ηα νπνέα δελ εηζΫπξαμε ην Γεκφζην αιιΪ ε TVX. ε
πεξέπησζε θαηαγγειέαο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ε εηαηξεέα ππνρξενχηαη λα επηζηξΫςεη
ζην Γεκφζην ηα Μεηαιιεέα ΚαζζΪλδξαο - ην δε Γεκφζην, αθφκα θη αλ δελ επζχλεηαη γηα ηε
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ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα επηζηξΫςεη ηα 11 εθαη. επξψ ηα νπνέα νπδΫπνηε
εηζΫπξαμε!
Μεηαιιεία Υαιθηδηθήο: κεηαιινπξγία όρη κόλν ρξπζνύ, αιιά θαη κνιύβδνπ,
ςεπδαξγύξνπ θαη ραιθνύ πξνγξακκαηίδεη ε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ!
“Όπσο θαίλεηαη από ηελ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηα δηαπηζησκέλα θνηηάζκαηα ζηα
Μεηαιιεία Καζζάλδξαο απνδίδνπλ ζπκππθλώκαηα κνιύβδνπ (Pb), ςεπδαξγύξνπ (Zn),
ραιθνύ (Cu) θαη Αξζελνππξίηε κε ζεκαληηθέο πεξηεθηηθόηεηεο ρξπζνύ (Au) θαη αξγύξνπ
(Ag). Η εκπνξηθή αμηνιόγεζε ηεο πώιεζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ δείρλεη εκθαλώο κηα
πνιύ κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία από ηελ πεξαηηέξσ θαζεηνπνίεζε κέζσ κεηαιινπξγηθήο
δηαδηθαζίαο, πέξαλ βεβαίσο ηεο ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο θαζαξώλ κεηάιισλ πνπ απνηειεί
εζληθή επηδίσμε”!
Σν παξαπΪλσ απφζπαζκα πξνΫξρεηαη απφ ηελ Πξνθαηαξθηηθά Πεξηβαιινληηθά Δθηέκεζε
(ΠΠΔ) ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ γηα ηα Μεηαιιεέα ΚαζζΪλδξαο. “Kαζεηνπνέεζε ηεο
παξαγσγάο” ζεκαέλεη παξαγσγά θαζαξψλ κεηΪιισλ απφ ηε κεηαιινπξγηθά επεμεξγαζέα
ησλ ζπκππθλσκΪησλ, ηα νπνέα κΫρξη ζάκεξα πσινχληαη ζην εμσηεξηθφ . Γειαδά ζα
Ϋρνπκε κεηαιινπξγέα κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ, ραιθνχ, ρξπζνχ θαη αξγχξνπ, ηηο
βαξχηεξεο βηνκεραλέεο πνπ ππΪξρνπλ ζηνλ θφζκν, φιεο ζπγθεληξσκΫλεο ζηε Β.
Υαιθηδηθά - θαη θπζηθΪ φια απηΪ ζα γέλνπλ γηα ιφγνπο “εζληθνχ ζπκθΫξνληνο”!
ΥξεηΪζηεθαλ 15 ρξφληα ζθιεξνχ θη αλππνρψξεηνπ αγψλα απφ ηνπο θαηνέθνπο ηεο
ΟιπκπηΪδαο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη επηΪ απνθΪζεηο ηνπ πκβνπιένπ Δπηθξαηεέαο
γηα λα αθπξσζεέ ην πξφγξακκα εμφξπμεο, εκπινπηηζκνχ θαη κεηαιινπξγέαο ρξπζνχ ζηελ
ΟιπκπηΪδα πνπ θξέζεθε θαηαζηξεπηηθφ γηα ηε Υαιθηδηθά, ηφζν απφ ηνπο θαηνέθνπο φζν
θαη απφ ην Αλψηαην Γηθαζηάξην. Ζ λΫα εηαηξεέα πνπ αλΫιαβε ηα κεηαιιεέα ΚαζζΪλδξαο
ηεο Υαιθηδηθάο ζην ηΫινο ηνπ 2003 επαλΫθεξε ηελ πξφηαζε εθκεηΪιιεπζεο ηνπ ρξπζνχ
ηεο ρξπζνχ ΟιπκπηΪδαο - φκσο ην ζπλνιηθφ ηεο ζρΫδην εέλαη πνιχ κεγαιχηεξν.
Ζ ΠΠΔ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ (δειαδά ηεο EUROPEAN GOLDFIELDS) γηα ην
κεγαιεπάβνιν “Δπελδπηηθφ ρΫδην ΑλΪπηπμεο ησλ Μεηαιιεέσλ ΚαζζΪλδξαο” θαηαηΫζεθε
ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεέα ηνπο πξψηνπο κάλεο ηνπ 2007. Δγθξέζεθε κε Τπ. Απφθαζε
ηνπ θ. νπθιηΪ ιέγν πξηλ ηηο εθινγΫο ηνπ Οθησβξένπ 2009! εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα (Ν. 3010/2002), ζε απηφ ην ζηΪδην δελ πξνβιεπφηαλ νχηε
γλσκνδφηεζε ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο γηα ην ππφ Ϋγθξηζε Ϋξγν, αιιΪ νχηε θαλ ελεκΫξσζά
ηεο.
Σν “Δπελδπηηθφ ρΫδην” θαη ε ΠΠΔ αθνξνχλ θαη πεξηγξΪθνπλ ηα δπν βαζηθΪ
πξνγξΪκκαηα ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ: ηηο θνπξηΫο θαη ην πξφγξακκα ”ΟιπκπηΪδα”,
πνπ ζπκπεξηιακβΪλεη θαη ην θαη ην ελ ιεηηνπξγέα κεηαιιεέν θΪησ απφ ηε ηξαηνλέθε
(Μαχξεο ΠΫηξεο).


Σν πξφγξακκα “θνπξηΫο” πξνβιΫπεη ζε πξψηε θΪζε εμφξπμε 150 εθαη. ηφλσλ
(απφ ηνπο ζπλνιηθνχο 500 εθαη. ηφλνπο) κεηαιιεχκαηνο ρξπζνχρνπ/ραιθνχρνπ
πνξθχξε, ζην νξνπΫδην ησλ θνπξηψλ ζην φξνο ΚΪθαβνο. Ζ εμφξπμε ζα γέλεη
επηθαλεηαθΪ κε θξαηάξα (open pit) βΪζνπο 400 θαη δηακΫηξνπ 1200 κ. θαη ππφγεηα
γηα ηα βαζχηεξα ηκάκαηα ηνπ θνηηΪζκαηνο. ΜΫρξη ζάκεξα ε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ
ηζρπξέδεηαη φηη δελ ζα θΪλεη κεηαιινπξγέα, νχηε ρξπζνχ νχηε ραιθνχ, γηα ην
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κεηΪιιεπκα ησλ θνπξηψλ, αιιΪ φηη ζα πσιεέ ην παξαγφκελν ζπκπχθλσκα
ραιθνχ-ρξπζνχ γηα κεηαιινπξγηθά επεμεξγαζέα ζην εμσηεξηθφ.


Σν πξφγξακκα “ΟιπκπηΪδα” αθνξΪ ζηελ θαηαζθεπά ελφο κεγΪινπ
Μεηαιιεπηηθνχ/Μεηαιινπξγηθνχ θΫληξνπ ζηελ πεξηνρά ΜαληΫκ ΛΪθθνπ/ηξαησλένπ
γηα ηελ επεμεξγαζέα ησλ κεηαιιεπκΪησλ απφ ηελ ΟιπκπηΪδα, ηε ηξαηνλέθε θαη
φια ηα λΫα θνηηΪζκαηα πνπ ζα απνθαιχςεη ε ζπλερηδφκελε Ϋξεπλα ηεο εηαηξεέαο.
ηελ ΟιπκπηΪδα ζα εμνξπρζνχλ ππνγεέσο 11,5 εθαη. ηφλνη κηθηψλ ζεηνχρσλ
κεηαιιεπκΪησλ πνπ ζα κεηαθΫξνληαη ζην λΫν Μεηαιιεπηηθφ ΚΫληξν κΫζσ
ππφγεηαο ζάξαγγαο κάθνπο 8 ρικ. Ζ ζάξαγγα απηά πνπ ζα δηαηξππΪ ην
πξνζηαηεπφκελν απφ ην πξφγξακκα NATURA 2000 ηξαηνληθφ ξνο, ζα
ρξεζηκνπνηεζεέ θαη γηα ηελ Ϋξεπλα λΫσλ θνηηαζκΪησλ θαη πηζαλφλ ηελ
εθκεηΪιιεπζε ηνπο. Απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κεηαιιεχκαηνο ζα
παξΪγνληαη ζπκππθλψκαηα κνιχβδνπ/αξγχξνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη ρξπζνθφξνπ
αξζελνππξέηε. Μφλν ην ηειεπηαέν, ζχκθσλα κε φζα Ϋιεγε κΫρξη ηψξα ε
εηαηξεέα, ζα ζα πθέζηαηαη κεηαιινπξγηθά επεμεξγαζέα γηα ηελ παξαγσγά ρξπζνχ.

Ζ επηινγά ηεο κεζφδνπ κεηαιινπξγέαο ηνπ ρξπζνχ άηαλ κηα Ϋθπιεμε. Ζ επηιερζεέζα
κΫζνδνο ηεο “Αθαξηαέαο Σάμεο” (flash smelting) ηεο Φηλιαλδηθάο εηαηξεέαο OUTOKUMPU
ρξεζηκνπνηεέηαη δηεζλψο ζρεδφλ απνθιεηζηηθΪ ζηε κεηαιινπξγέα ηνπ ραιθνχ θαη
δεπηεξεπφλησο ληθειένπ, εέλαη δειαδά ηδαληθά γηα κεηαιιεχκαηα ζαλ ηνλ
ρξπζνχρν/ραιθνχρν πνξθχξε ησλ θνπξηψλ. Χζηφζν ζην Δπελδπηηθφ ρΫδην ηεο
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ πξνηεέλεηαη ε εθαξκνγά ηεο ζηνπο αξζελνππξέηεο ηεο
ΟιπκπηΪδαο γηα ηελ παξαγσγά ρξπζνχ, πξΪγκα πνπ δελ Ϋρεη γέλεη πνηΫ ζε βηνκεραληθά
θιέκαθα. Ζ έδηα ε εηαηξεέα νκνινγεέ φηη “παξά ηηο δνθηκέο πνπ έρνπλ γίλεη ζε πηινηηθή
θιίκαθα από ηελ OUTOKUMPU, είλαη κηα θαηλνπξηα ηερλνινγία πνπ απαηηεί πεξαηηέξσ
έξεπλα θαη αλάπηπμε”.
Ζ εηαηξεέα αγφξαζε ηελ ”αθξηβά” κΫζνδν ηεο “αθαξηαέαο ηάμεο” πνπ φκσο εέλαη ακθέβνιεο,
ά Ϋζησ αλαπφδεηθηεο, απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα κεηαιιεχκαηα γηα ηα νπνέα ηελ
πξννξέδεη. Σελ έδηα ζηηγκά ε εηαηξεέα δηαηεέλεηαη φηη ζα αθάλεη ηα εθαηνκκχξηα ηφλσλ ηνπ
ζπκππθλψκαηνο ραιθνχ/ρξπζνχ απφ ηηο θνπξηΫο, γηα ηα νπνέα ΔΗΝΑΗ θηηαγκΫλε ε
κΫζνδνο, λα πσινχληαη ζαλ θηελά πξψηε χιε ζε κεηαιινπξγέεο ηνπ εμσηεξηθνχ!
Απφ επηρεηξεκαηηθάο πιεπξΪο, ην “Δπελδπηηθφ ρΫδην” φπσο πξνηεηλφηαλ δελ Ϋβγαδε
λφεκα… Χζηφζν, παξΪ ηελ απιντθά πξνζπΪζεηα ζπγθΪιπςεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
κνλΪδα “αθαξηαέαο ηάμεο” ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ΚΑΗ γηα κεηαιιινπξγέα ραιθνχ, ζηελ
πεξηγξαθά ηνπ εξγνζηαζένπ γέλεηαη ζαθάο αλαθνξΪ ζην “ζηΪδην απνκΪθξπλζεο ηνπ
ραιθνχ!
H ΠΠΔ μεθαζΪξηζε ην ηνπέν: ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο κεηαιινπξγέαο ζα πθέζηαληαη
επεμεξγαζέα ΟΛΑ ηα παξαγφκελα ζπκππθλψκαηα γηα ηελ παξαγσγά ΚΑΘΑΡΧΝ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ - ρξπζνχ, αξγχξνπ, κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ ραιθνχ. Ζ ΠΠΔ θΪλεη ζαθΫο
φηη ε κεηαιινπξγέα “ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη άκεζα ή κε επεθηάζεηο όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ζπκππθλώκαηα κεηάιισλ”.
Σν λΫν Μεηαιιεπηηθφ/Μεηαιινπξγηθφ ΚΫληξν ρσξνζεηεέηαη ζηελ πεξηνρά ΜαληΫκ ΛΪθθνπ,
κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηξαησλένπ θαη ηξαηνλέθεο, ζε απφζηαζε ελφο ρηιηνκΫηξνπ απφ ην
φξην ηεο πεξηνράο NATURA 2000 θαη 2,3 ρικ. απφ ηε ζΪιαζζα. Θα πεξηιακβΪλεη Ϋλα λΫν
εξγνζηΪζην εκπινπηηζκνχ, ην εξγνζηΪζην κεηαιινπξγέαο (ρξπζνχ, ραιθνχ, κνιχβδνπ,
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αξγχξνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη φηη Ϊιιν πξνθχςεη), θξπνγελεηηθφ εξγνζηΪζην νμπγφλνπ,
εξγνζηΪζην ζεητθνχ νμΫσο θαη κνλΪδα πνιπηέκσλ κεηΪιισλ.
Σν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ζα πεξηιακβΪλεη επέζεο Ϋλα λΫν ρψξν απφζεζεο γηα ηα
επηθέλδπλα απφβιεηα ηνπ εκπινπηηζκνχ θαη ηεο κεηαιινπξγέαο, ρσξεηηθφηεηαο 20 εθαη.
ηφλσλ, πνπ ζα δεκηνπξγεζεέ απφ Ϋλα θξΪγκα κάθνπο 600 κ. θαη χςνπο 98 κ.! Γηα λα
δψζνπκε κηα αέζζεζε ηνπ κεγΫζνπο ηνπ θξΪγκαηνο ησλ 98 κΫηξσλ, αλ άηαλ νηθνδνκά ζα
άηαλ …νπξαλνμχζηεο 33 νξφθσλ!
Ζ “αθαξηαέα ηάμε” εέλαη κηα θιαζηθά ππξνκεηαιινπξγηθά κΫζνδνο. Σα ζπκππθλψκαηα ησλ
κεηΪιισλ θαέγνληαη ζε πνιχ πςειΫο ζεξκνθξαζέεο (1350 βαζκνχο Κειζένπ) θαη
κεηαηξΫπνληαη ζε αΫξηα, ζθσξέα θαη κΪηα, ζηελ νπνέα εκπεξηΫρνληαη ηα πνιχηηκα
κΫηαιια.
Σν βαζηθφ κεηνλΫθηεκα ησλ ππξνκεηαιινπξγηθψλ κεζφδσλ εέλαη ε παξαγφκελε αΫξηα
ξχπαλζε, γη‟ απηφ θαη εέραλ απνξξηθζεέ νινθιεξσηηθΪ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εηαηξεέεο
ΜΔΣΒΑ θαη TVX, σο νη πιΫνλ επηβιαβεέο θαη αλεμΫιεγθηεο. Τπελζπκέδνπκε φηη εθηφο απφ
ηα “επγελά” κΫηαιια ρξπζφ θαη Ϊξγπξν, ηα κεηαιιεχκαηα ηεο Υαιθηδηθάο πεξηΫρνπλ ζεέν
θαη αξζεληθφ ζε πνιχ πςειΫο πεξηεθηηθφηεηεο (41% θαη 12% αληέζηνηρα ζην ζπκπχθλσκα
αξζελνππξέηε ηεο ΟιπκπηΪδαο), κφιπβδν, ςεπδΪξγπξν, ζέδεξν, θΪδκην, καγγΪλην,
θνβΪιηην θαη Ϊιια βαξΫα ηνμηθΪ κΫηαιια. Απφ ηελ θαχζε ηνπο ζα παξΪγεηαη κηα ηεξΪζηηα
πνηθηιέα αΫξησλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ, ηηο νπνέεο ε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ
ππφζρεηαη φηη κε καγηθφ ηξφπν ζα εμαθαλέζεη.
Οη ηεξΪζηηεο πνζφηεηεο δηνμεηδένπ ηνπ ζεένπ (SO2) πνπ ζα εθπΫκπνληαη απφ ηελ
θακηλΪδα ζα δεζκεχνληαη θαη ζα νδεγνχληαη ζε εηδηθφ εξγνζηΪζην γηα ηελ κεηαηξνπά ηνπο
ζε ζεητθφ νμχ (H2SO4). Ζ εηάζηα παξαγσγά ησλ 450.000 ηφλσλ ζεητθνχ νμΫνο (!) ζα
κεηαθΫξεηαη κε αγσγφ ζην ηξαηψλη φπνπ ζα απνζεθεχεηαη ζε δεμακελΫο γηα θφξησζε.
Θα “παξΪγνληαη” επέζεο εηεζέσο 42.000 ηφλνη αξζεληθνχ (!!) πνπ ε εηαηξεέα πξνζπαζεέ
λα πεέζεη φηη κε κεζφδνπο εξγαζηεξένπ ζα κεηαηξΫςεη ζε πεξηβαιινληηθΪ αβιαβά κνξθά.
Σν ηξαηψλη κεηαηξΫπεηαη ζε ιηκΪλη βαξηΪο βηνκεραλέαο. Οη πθηζηΪκελεο ιηκεληθΫο
εμππεξεηάζεηο ηξαησλένπ πεξηιακβΪλνπλ ζηεγαζκΫλε απνζάθεπζε 60.000 ηφλσλ
ζπκππθλσκΪησλ θαη Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμππεξΫηεζεο πινέσλ ρσξεηηθφηεηαο 8.000
ηφλσλ. Με ηελ πξνγξακκαηηδφκελε αλαβΪζκηζε, ζα εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα Ϋλα πινέν
μεξνχ θνξηένπ ρχδελ (bulk carrier) 61.000 ηφλσλ θαη Ϋλα πγξνχ θνξηένπ ρχδελ (ζεητθνχ
νμΫνο), επέζεο 61.000 ηφλσλ. Ο ιηκελνβξαρένλαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεέ, φπσο θαέλεηαη
ζην ρΪξηε ηεο εηαηξεέαο, ζα Ϋρεη κάθνο πεξέπνπ 500 κ.
Με δεδνκΫλε ηε θπζηθά δηακφξθσζε ηνπ ηξαησλένπ, ε παξαιέα ηξαησλένπ θαη ε
επξχηεξε Ϋθηαζε ηεο ζα κεηαηξαπνχλ ζε απνζεθεπηηθνχο/ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο
εμππεξΫηεζεο ησλ πινέσλ πνπ αλαθΫξζεθαλ. Γέλεηαη πξνθαλΫο φηη ν θφιπνο Ηεξηζζνχ
θαη νη αθηΫο ηνπ, ζα απαμησζνχλ ηνπξηζηηθΪ θαη αιηεπηηθΪ, κε ηεξΪζηηα νηθνλνκηθά δεκέα
γηα ηνπο θαηνέθνπο.
Με φζα απνθΪιπςε ε ΠΠΔ εέλαη πιΫνλ θαλεξφ φηη ην “Δπελδπηηθφ ρΫδην” ηεο
EUROPEAN GOLDFIELDS γηα ηε Υαιθηδηθά εέλαη πνιχ κεγαιχηεξεο θιέκαθαο απφ απηφ
πνπ γλσξέδακε κΫρξη ζάκεξα. ΜΫρξη ζάκεξα κηινχζακε γηα κεηαιινπξγέα ρξπζνχ ΜΟΝΟ
απφ ηα 11,5 εθαη. ηφλνπο κεηαιιεχκαηνο ηεο ΟιπκπηΪδαο ΜΟΝΟ. άκεξα καζαέλνπκε φηη
ζα γέλεη κεηαιινπξγηθά επεμεξγαζέα ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαιιεπκΪησλ απφ ηελ
ΟιπκπηΪδα, ηηο θνπξηΫο θαη ηηο Μαχξεο ΠΫηξεο αξρηθΪ (πεξέπνπ 200 εθαη. ηφλνη), θαη απφ
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ηε Φηζψθα, ηελ ΠηΪβηηζα θαη ηα Ϊιια δηαπηζησκΫλα θνηηΪζκαηα ζηε ζπλΫρεηα. Ζ
κεηαιινπξγέα ζα γέλεη γηα ηελ απφιεςε φρη κφλνπ ρξπζνχ, αιιΪ θαη αξγχξνπ, κνιχβδνπ,
ςεπδαξγχξνπ θαη ραιθνχ, κε δξακαηηθΫο επηπηψζεηο ζην πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο.
Θεσξνύκε όηη ζε απηό ην “Δπελδπηηθό ρέδην” πξέπεη λα αληηζηαζνύλ όινη νη
Έιιελεο πνιίηεο.

Γ.8

ΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ

Οη αγξφηεο ηεο ΔιιΪδαο, απφ κηα εππξεπψο δηαβηνχζα θνηλσληθά ηΪμε ηελ
πεξαζκΫλε δεθαεηέα, Ϋρεη θαηαληάζεη λα επηβηψλεη κε πνιχ κεγΪιε δπζθνιέα ζάκεξα. Σν
δηεζλΫο πιαέζην ηνπ Ϊγξηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, πνπ επηβΪιεη Ϋλαλ αληαγσληζκφ ρσξέο
θακέα επαηζζεζέα γηα ηελ θνηλσληθά ζπλνρά θαη ηελ επηβέσζε κεγΪισλ ηκεκΪησλ ηνπ
πιεζπζκνχ, Ϋρεη επηβιεζεέ θαη ζηε ρψξα καο θαη νδεγεέ κεγΪιεο κΪδεο ζηελ αλεξγέα.
ΑπηνκΪησο Ϋξρεηαη ζην κπαιφ φζσλ Ϋρνπλ κηθξά γλψζε ηεο ηζηνξέαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ε
πεξέπησζε ηεο πεξέθξαμεο ησλ ιηβαδηψλ θαη ησλ θηεκΪησλ ζηελ Αγγιέα, πνπ νδάγεζε
ζηελ καδηθά κεηαλΪζηεπζε πξνο ηηο κεγΪιεο πφιεηο κεγΪιν κΫξνο ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ, ην νπνέν θαηΫιεμε ζηα θαθνπιεξσκΫλα κεξνθΪκαηα ζηα πξψηα εξγνζηΪζηα
πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε απΪλζξσπεο ζπλζάθεο εξγαζέαο. Ζ επηζηξνθά ζε Ϋλαλ ηΫηνην
εξγαζηαθφ κεζαέσλα δελ πξΫπεη λα πεξΪζεη. Ο αγξνηηθφο θφζκνο πξΫπεη λα επηβηψζεη
θαη λα κεέλεη ζηηο εζηέεο ηνπ.
Γηα λα γέλεη απηφ φκσο, πξΫπεη λα εγθαηαιεηθζεέ ην ζεκεξηλφ εληαηηθφ κνληΫιν θαη
φρη λα εληαηηθνπνηεζεέ πεξηζζφηεξν φπσο δηαηπκπαλέδνπλ ηα εγρψξηα θεξΫθσλα ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ.
Οη ζπλάζεηο πξνηΪζεηο κηινχλ γηα πεξηζζφηεξε κεραλνπνέεζε, θηελφηεξν
πεηξΫιαην γηα ηα ηξαθηΫξ, πεξηζζφηεξεο ρεκηθΫο νπζέεο, πεξηζζφηεξν λεξφ. Σα ηειεπηαέα
ρξφληα κπαέλεη θαη ην δάηεκα ησλ γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλσλ θαιιηεξγεηψλ. Έηζη φκσο ε
πεξηβαιινληηθά θαηαζηξνθά εέλαη δχν βάκαηα απφ ηελ πφξηα καο θαη άδε κΫζα ζην πηΪην
καο…
Οη δηθΫο καο πξνηΪζεηο κηινχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ
πξντφλησλ. Οη θαηαλαισηΫο πιΫνλ ζηξΫθνληαη πξνο ηα νηθνινγηθΪ πξντφληα. Γη‟ απηφ
αγσληδφκαζηε γηα ηελ επΫθηαζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ρσξέο ηε ρξάζε
θπηνθαξκΪθσλ θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκΪησλ). Γη‟ απηφ φκσο πξΫπεη λα ππΪξμνπλ εηδηθΪ
πξνγξΪκκαηα πξνψζεζεο θαη επηδνηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο, δεκηνπξγέα δηθηχνπ δηΪζεζεο,
αμηφπηζηνη κεραληζκνέ πηζηνπνέεζεο. Οη ζπλεηαηξηζκΫλνη παξαγσγνέ πξΫπεη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα ζ‟ απηά ηελ θαηεχζπλζε θαη λα πηνζεηάζνπλ ηηο
λΫεο νηθνινγηθΫο θαηεπζχλζεηο ζηε γεσξγέα. Σν λα ζπλερέδεηαη ην ζεκεξηλφ θαηαζηξνθηθφ
κνληΫιν γεσξγέαο απιΪ εληεέλεη ην αδηΫμνδν.

Γ.9

ΔΝΑ ΑΛΛΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΠΑΗΘΡΟ

Ζ χπαηζξνο ηνπ Ννκνχ εέλαη ζχκα ηεο αδηαθνξέαο ησλ εθΪζηνηε Ννκαξρηαθψλ
εγεζηψλ. Ζ Θεζζαινλέθε παξακΫλεη ην θΫληξν πνπ ζθηΪδεη επηθέλδπλα ηελ πεξηθΫξεηΪ ηεο,
ηελ θησρφηεξε θαη απφ ηηο πην ππνβαζκηζκΫλεο ηνπξηζηηθΪ θαη πνιηηηζηηθΪ πεξηθΫξεηεο
ηεο ρψξαο. Οη δπλαηφηεηεο ππΪξρνπλ: θχζε πινχζηα ζε ελαιιαγΫο, πγξφηνπνη κνλαδηθνέ
κε δηεζλΫο ελδηαθΫξνλ θαη παξαδνζηαθνέ νηθηζκνέ πνπ δελ Ϋρνπλ αιινησζεέ απφ ην καδηθφ
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ηνπξηζκφ. εκαληηθνέ ηζηνξηθνέ ηφπνη θαη αξραηνινγηθνέ ρψξνη φισλ ησλ επνρψλ. χλνια
κε αμέεο πνηθέιεο γηα ην ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ, αξρηηεθηνληθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνπο
ελδηαθΫξνλ. Λεέπεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαζχλδεζά ηνπο ζ‟ Ϋλα δέθηπν επηζθΫςεσλ κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζΫγγηζεο: κε ηα πφδηα, κε ην πνδάιαην, κε ην απηνθέλεην.
Έλα κΫζν ζηαζεξάο ηξνρηΪο, ηνπ νπνένπ ε αλΪκλεζε εέλαη δσληαλά αθφκε αλΪκεζα ζην
ΛαγθαδΪ θαη ην ηαπξφ, δελ Ϋρεη κεγΪιεο δπζθνιέεο πινπνέεζεο θαη Ϋρεη κεγΪιεο
δπλαηφηεηεο απάρεζεο ζηνπο κειινληηθνχο ρξάζηεο. Ζ Δγλαηέα Οδφο δελ εέλαη παλΪθεηα.
Δγθπκνλεέ Ϊιισζηε θηλδχλνπο αλαζηΪησζεο ηεο ηζνξξνπέαο ηεο ζρΫζεο παξαδνζηαθψλ
νηθηζκψλ θαη θπζηθνχ ηνπένπ, ζηα ζεκεέα πνπ δηαζρέδεη ην Ννκφ.
Ζ ζχληαμε πξνγξακκΪησλ άπησλ δξαζηεξηνηάησλ, κε βΪζε ηελ ηνπηθά παξΪδνζε
θαη αγξνηηθά παξαγσγά, κπνξεέ λα απνηειΫζεη ηε βΪζε γηα ηε κεέσζε ηεο αλεξγέαο ζηελ
πεξηθΫξεηα. Βνεζάκαηα γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπξηζηηθά ππνδνκάο απφ ηνπο Γάκνπο, ζηε
βΪζε ελφο πξνγξΪκκαηνο αλΪδεημεο ηεο ηδηαέηεξεο θπζηνγλσκέαο θΪζε πεξηνράο θαη επέ
κΫξνπο νηθηζκνχ.
ΑλνηρηΪ κνπζεέα αγξνηηθάο δσάο θαη αγξνηηθάο παξαγσγάο θαη θΫληξα δηΪδνζεο
παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ κε πξνγξΪκκαηα
επηκφξθσζεο αλΫξγσλ λΫσλ ζε ζΫκαηα άπηαο ελαιιαθηηθάο ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο
θαη δηαρεέξηζεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ. Γελ απνηειεέ νπηνπέα ε αλαβέσζε ηεο ρξάζεο
αηνιηθάο θαη πδξαπιηθάο ελΫξγεηαο ζην Ννκφ, κε ζχγρξνλε δηαηάξεζε ησλ κλεκεέσλ πνπ
καξηπξνχλ γηα ηελ παξαδνζηαθά ηνπο ρξάζε. Δέλαη εθαξκφζηκα πξφηππα ζρΫδηα γηα
παξαδνζηαθνχο δξφκνπο, φπσο ν δξφκνο ηνπ θξαζηνχ, ά ν ηνπηθφο ζηδεξφδξνκνο (ην
ηξελΪθη ηνπ ηαπξνχ). Ζ αλαβέσζε ηεο ρξάζεο παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη πιηθψλ
δφκεζεο (πιηζηΪ, θαιΪκηα) ζε πξφηππεο κνλΪδεο γηα ιφγνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
πεηξακαηηθνχο, κπνξεέ λα δνθηκαζζεέ θαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ζ πξνψζεζε
πξνγξακκΪησλ ζπλεηαηξηζκψλ γπλαηθψλ ζε νξεηλνχο, παξαιέκληνπο θαη παξαπνηΪκηνπο
νηθηζκνχο ηνπ Ννκνχ θαη ε δεκηνπξγέα δηθηχσλ νηθνηνπξηζηηθάο δηαρεέξηζεο, κπνξεέ λα
απνηειΫζεη ηθαλφ θέλεηξν γηα ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε δηαηάξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
ζηελ πεξηνρά. Ζ ελέζρπζε θαη ππνζηάξημε ελφο δηθηχνπ ινπηξνπφιεσλ (πφιεσλ κε ζεξκΪ
ινπηξΪ), φπσο ε ΘΫξκε, ν ΛαγθαδΪο, ε ΝΫα Απνιισλέα, κε ζχγρξνλε απνθαηΪζηαζε
ησλ κλεκεηαθψλ ζπλφισλ, ζηεξέδεη θαη αλαδεηθλχεη ηελ καθξφρξνλε ηζηνξέα ηεο πεξηνράο
ζηνλ ηνκΫα απηφλ.
Δλέζρπζε θαη ππνζηάξημε πξνγξακκΪησλ δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ
ζπγθξφηεζεο θαη δηαρεέξηζεο παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ κνλΪδσλ εθηξνθάο δψσλ θαη
βηνθαιιηΫξγεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξνχ κεγΫζνπο ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα, δεκηνπξγεέ
ηηο λΫεο πξννπηηθΫο ζηάξημεο ηεο παξαδνζηαθάο νηθνλνκέαο. Ζ ελέζρπζε δξαζηεξηνηάησλ
λΫσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο ζηελ πεξηθΫξεηα
αληαπνθξέλεηαη ζηελ ππαξθηά ηΪζε αλαηξνπάο ηεο αδηαθνξέαο γηα ηελ παξΪδνζε θαη ηεο
αζηπθηιέαο, πνπ ρξεηΪδεηαη ζεξκά ππνζηάξημε ψζηε ζην κΫιινλ λα απνδψζεη θαξπνχο.
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Γ’ ΜΔΡΟ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ
Γ.1

ΓΤΝΑΗΚΔ

Οη γπλαέθεο κΫζα ζε κηα ζχγρξνλε πφιε κε ηε κνξθά θαη ηε δνκά ηεο
Θεζζαινλέθεο αληηκεησπέδνπλ ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα.
 Ζ αλεξγία εέλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζηηο γπλαέθεο, θαη ηδηαέηεξα ζε εθεέλεο πνπ κεηΪ
απφ ρξφληα ελαζρφιεζε κε ηελ νηθηαθά εξγαζέα πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ.
 H βία θαηΪ ησλ γπλαηθψλ Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ δηεζλψο σο θαηΪθνξε παξαβέαζε
αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη σο Ϋλα θνηλσληθφ πξφβιεκα ην νπνέν καζηέδεη φιεο ηηο
θνηλσλέεο. ηελ πφιε καο ην πξφβιεκα εέλαη ηδηαέηεξα νμπκκΫλν θαη νη δνκΫο
ππνζηάξημεο ησλ γπλαηθψλ ππνηππψδεηο Ϋσο αλχπαξθηεο. Οη γπλαέθεο Ϋξρνληαη
αληηκΫησπεο θαζεκεξηλΪ κε επεηζφδηα βέαο κΫζα θαη Ϋμσ απφ ην ζπέηη. Ζ ζεμνπαιηθά
παξελφριεζε αθφκε θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζέαο παξακΫλεη Ϋλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα Ϊιπηα πξνβιάκαηα. Δέλαη απαξαέηεην λα ζηεζνχλ δνκΫο ζηάξημεο
θαθνπνηεκΫλσλ γπλαηθψλ κε πιάξε ςπρνινγηθά, λνκηθά θαη επαγγεικαηηθά
ππνζηάξημε, θαζψο θαη επαξθψο ζηειερσκΫλνη μελψλεο θηινμελέαο γηα ηηο
θαθνπνηεκΫλεο γπλαέθεο θαη ηα ζχκαηα trafficking.
 Πεξηζσξηνπνίεζε. Ζ θπθινθνξέα εέλαη απαγνξεπηηθά φρη κφλν ηηο ψξεο ηεο λχρηαο
αιιΪ θαη ηεο εκΫξαο, κε ηελ Ϋιιεηςε θαηΪιιεινπ θσηηζκνχ φιε ηε λχρηα ζηελ πφιε
θαη κε ηε δεκφζηα ζπγθνηλσλέα νπζηαζηηθΪ απξνζπΫιαζηε γηα ζπγθεθξηκΫλεο
θαηεγνξέεο γπλαηθψλ (Ϋγθπεο, κεηΫξεο κε θαξνηζΪθηα), αιιΪ θαη θαηεηιεκκΫλα
πεδνδξφκηα θαη ξΪκπεο, φπσο θαη κε πξνζβΪζηκνη ρψξνη κε απξνζπΫιαζηα
ζθαινπΪηηα. Οη ειεχζεξνη ρψξνη θαη νη, ρψξνη πξαζέλνπ πνπ απνηεινχλ ηνπο
θαηεμνράλ ηφπνπο επηθνηλσλέαο ςπραγσγέαο θαη πνιηηηζηηθάο δεκηνπξγέαο ζπλερψο
κεηψλνληαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ρψξνπο θαηνηθέαο πνπ εέλαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν απνκνλσκΫλνη θαη καθξηΪ απφ ηηο ιεηηνπξγέεο ηεο πφιεο ν εγθισβηζκφο
θαη ε πεξηζσξηνπνέεζε ησλ γπλαηθψλ εέλαη πηα ζπλεράο. Οη ζπιινγηθΫο εθθξΪζεηο
ησλ γπλαηθψλ πεξηνξέδνληαη ζην ειΪρηζην. Οη κεηαλΪζηξηεο εέλαη δηπιΪ
πεξηζσξηνπνηεκΫλεο. Δθηφο απφ ηελ αλεξγέα θαη ηα πξνβιάκαηα επηβέσζεο,
αληηκεησπέδνπλ θαη ηελ θαηαλαγθαζηηθά πνξλεέα.
ΜΫρξη ηψξα ε Ννκαξρέα αληέ λα ζηαζεέ αξσγφο πξνηέκεζε λα αγλνάζεη, φρη κφλν
ηηο απηφλνκεο γπλαηθεέεο πξσηνβνπιέεο πνπ άδε ππΪξρνπλ αιιΪ θαη ηηο γπλαέθεο ζαλ
θνηλσληθά νκΪδα γεληθφηεξα. Δέλαη ξεαιηζηηθφ ζηα πιαέζηα ηεο Ννκαξρέαο λα
δεκηνπξγεζεέ Ϋλα απηνδηαρεηξηδφκελν θΫληξν γπλαηθψλ, πνιιαπιψλ ρξάζεσλ γηα φιεο ηηο
θαηνέθνπο φρη κφλν ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηάκαηνο Θεζζαινλέθεο αιιΪ θαη φινπ ηνπ
Ννκνχ (Διιελέδεο θαη αιινδαπΫο) φπνπ ζα ζηεγΪδνληαη:
 Απηφλνκεο γπλαηθεέεο νκΪδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο
 SOS ηειΫθσλν θαη μελψλα γηα βηαζκΫλεο θαη θαθνπνηεκΫλεο γπλαέθεο
 πκβνπιεπηηθφ θΫληξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηδηαέηεξσλ πξνβιεκΪησλ ησλ
γπλαηθψλ κε ηε ζπκκεηνρά γηαηξψλ, δηθεγφξσλ, ςπρνιφγσλ, θαη
θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ
 Γξαθεέν επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο γπλαηθψλ θαη
 Υψξνη Ϋθθξαζεο, δεκηνπξγέαο θαη αλαςπράο
Ζ λνκαξρέα κπνξεέ λα παξαρσξάζεη Ϋλα θηέξην γηα ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ ΚΫληξνπ θαη
λα βνεζάζεη νηθνλνκηθΪ ηελ αξρά ηεο πξνζπΪζεηαο.
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Γ.2

ΝΔΟΛΑΗΑ

Οη λΫνη θαη νη λΫεο ζάκεξα, Ϋρνπλ ζεσξεηηθΪ πεξηζζφηεξεο επθαηξέεο απ' ηνπο
παιαηφηεξνπο αιιΪ ε παγθφζκηα ζπγθπξέα, ε θπξηαξρέα ηεο νηθνλνκέαο ηεο αγνξΪο Ϋρεη
σο ζπλΫπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλεξγέαο. Ζ νηθνλνκηθά, εξγαζηαθά ά θνηλσληθά
πεξηζσξηνπνέεζε ησλ λΫσλ δελ εέλαη δηθά ηνπο επηινγά θαη πξΫπεη λα ηεο αληηζηαζνχλ.
Ζ πνιηηηθά ζάκεξα παξαπΫκπεη ζε Ϋλα ζΫαηξν, κε ηνπο πξσηαγσληζηΫο ηνπ, ηνπο
θνκπΪξζνπο, ηνπο ππνβνιεέο θαη ηνπο ζεαηΫο, πνπ αξθνχληαη ζην λα ρεηξνθξνηνχλ, Ϊιινη
γλάζηα, Ϊιινη απφ ζπκθΫξνλ θη Ϊιινη απφ ζπλάζεηα. Απηνχ ηνπ εέδνπο ε "πνιηηηθά"
ηαπηέδεηαη κε ηελ ππνθξηζέα, ηελ ηδηνηΫιεηα, ηε θηιαπηέα, ηελ εμνπζηνθξΫλεηα ησλ
επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ, πνπ καο ππνθιΫπηνπλ ηελ ςάθν καο θαη κεηΪ καο ζηΫιλνπλ
ζην καδηθφ θψκα ηεο ηδηψηεπζεο. Ζ γλάζηα πνιηηηθά φκσο, Ϋρεη λα θΪλεη κε "ηα ηεο
πφιεσο", φπνπ νη πνιέηεο θαζνξέδνπλ ηηο ηχρεο ηνπο θαη επηβΪιινπλ ηηο αμέεο ηεο
ζπλεξγαζέαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο εζεινληηθάο πξνζθνξΪο. Ο αηνκηζκφο, ην "θνέηα ηελ
πΪξηε ζνπ" εέλαη Ϋλα ζχκπησκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθάο θαη πνιηηηθάο παζνινγέαο πνπ
πξΫπεη λα εμνβειηζηεέ.
Ζ θΪζε εμνπζέα παξνπζηΪδεη αιιεξγέα κε θΪζε ηη πνπ δελ ειΫγρεη, πνπ ηελ
ακθηζβεηεέ, πνπ κπνξεέ λ' αλαηξΫςεη ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ. Ζ λενιαέα, ζε δηΪθνξεο
επνρΫο, Ϋρεη απνδεηρζεέ φηη εέλαη Ϋλαο αζηΪζκεηνο παξΪγνληαο, πνπ δελ ππνθχπηεη ζε
ζθνπηκφηεηεο, ηε βέα ά ηε ρεηξαγψγεζε. Οη θπβεξλάζεηο αληηκεησπέδνπλ ηε λενιαέα σο
πξφβιεκα θαη φρη σο Ϋλα ηκάκα ησλ πνιηηψλ πνπ Ϋρεη πξνβιάκαηα, αγσλέεο, νξΪκαηα.
Σν θχξην κΫιεκΪ ηνπο ινηπφλ, δελ εέλαη ε ελαζρφιεζε θαη ε επέιπζε ησλ πξνβιεκΪησλ,
αιιΪ ε επηβνιά εθεέλσλ ησλ κΫηξσλ ζηε κφξθσζε, ηελ ςπραγσγέα, ηνλ αζιεηηζκφ θιπ.,
πνπ ζα δηακνξθψζνπλ πεηζάληνπο ππεθφνπο.
Οη εθινγΫο γηα ην Γάκν θαη ηε Ννκαξρέα εέλαη ζεζκνέ πην θνληΪ ζηνλ πνιέηε, Ϊξα
πην επηθέλδπλνη γηα ηελ εμνπζέα θαη νθεέινπκε λα αιιΪμνπκε ηε ζχλζεζά ηνπο, λα
δηακνξθψζνπκε ηνπο θαηξνχο πνπ δνχκε.
Οη θπξέαξρεο πνιηηηθΫο δπλΪκεηο Ϋρνπλ απνγνεηεχζεη καδηθΪ ηνπο πνιέηεο θαη
Ϋρνπλ θαηαζηξΫςεη ηελ ειπέδα φηη ε δσά κπνξεέ λα γέλεη θαιχηεξε. ΤπΪξρεη κΪιηζηα
ζπρλΪ ε εληχπσζε φηη φζνη αζρνινχληαη κε ηα θφκκαηα, ην θΪλνπλ απφ πξνζσπηθφ
ζπκθΫξνλ θαη ηδηνηΫιεηα. ΠξΫπεη φκσο λα μαλαπξνζδηνξέζνπκε ηελ Ϋλλνηα ηεο πνιηηηθάο.
Πφιε-πνιέηεο-πνιηηηζκφο Ϋρνπλ ηελ έδηα ξέδα κε ηελ πνιηηηθά θαη ζα πξΫπεη λα ηελ
απνθαζΪξνπλ απ' φηη βξψκηθν θαη απσζεηηθφ εκπνδέδεη ηνπο λΫνπο λα αζρνιεζνχλ
ζπιινγηθΪ κε ηα νπζηαζηηθΪ ηνπο πξνβιάκαηα. Άιιν ε πνιηηηθά ησλ πνιηηηθψλ θαη Ϊιιν ε
πνιηηηθά ησλ πνιηηψλ.
Με δεδνκΫλε ηελ εθπηψρεπζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ θαη ηε ρξενθνπέα ησλ
θνκκΪησλ θαη ησλ λενιαηψλ ηνπο, εέλαη ινγηθφ νη λΫνη λα απσζνχληαη απφ ηελ θνκκαηηθά
Ϋληαμε. ΤπΪξρνπλ φκσο, κηα ζεηξΪ απφ εζεινληηθΫο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε
θχζε, ηελ Ϊγξηα δσά, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην κηιηηαξηζκφ, ηελ παξνρά βνάζεηαο ζε
εκπφιεκεο πεξηνρΫο ά ηνλ ηξέην θφζκν, ζπκπαξΪζηαζεο ζε Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο
θιπ., πνπ άδε εκπλΫνπλ αξθεηνχο λΫνπο κε δηΪζεζε πξνζθνξΪο. Ζ ζπκκεηνρά ζε
ζπιινγηθΫο πξνζπΪζεηεο εέλαη ν δξφκνο πνπ κπνξεέ λα δηδΪμεη ζηνπο λΫνπο, κΫζα απφ
ηελ εκπεηξέα, ηηο αμέεο ηεο δεκνθξαηέαο (ζπιινγηθφο ηξφπνο ιάςεο απνθΪζεσλ θαη
αλΪιεςεο επζπλψλ) θαη ηεο εηξάλεο (αξκνληθΫο ζρΫζεηο, ιχζεηο ζπγθξνχζεσλ κε κε-βέαην
ηξφπν).
Ζ ηνπηθά απηνδηνέθεζε νθεέιεη λα ζηεξέμεη κΫζα ζε απηφ ην θνηλσληθΪ, νηθνλνκηθΪ
θαη πνιηηηθΪ δνθεξφ θιέκα ηνπο λΫνπο θαη ηηο λΫεο κε δνκέο ππνζηήξημεο θαη
πξνζθεξφκελεο απφ απηΫο ππεξεζέεο πνπ λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο αλΪγθεο ηνπο.
ΤπΪξρεη αλΪγθε γηα Ϋλα νινθιεξσκΫλν ππνζηεξηθηηθφ πιαέζην κε εμεηδηθεπκΫλεο
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ππεξεζέεο ςπρνθνηλσληθάο ζηάξημεο κΫζα ζην νπνέν λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα
ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, γηα εθπαίδεπζε ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο
θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, γηα πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε θαη
δξάζε.

Γ.3

ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ

Ζ Θεζζαινλέθε εέλαη κηα πφιε ερζξηθά γηα Ϋλα κεγΪιν κΫξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.
Μηα πφιε απξνζπΫιαζηε θαη κε πξνζβΪζηκε γηα ηνπο αλζξψπνπο κε θηλεηηθΪ
πξνβιάκαηα, πξνβιάκαηα φξαζεο ά Ϊιιε αλαπεξέα. Ζ Ϊλαξρε δφκεζε, ε
θπξηαξρέα ηνπ ΗΥ θαη ε πξηκνδφηεζά ηνπ ζε φιεο ηηο πξαθηηθΫο πνπ εθαξκφδνληαη,
ε νπζηαζηηθά θαηΪξγεζε ησλ πεδνδξνκέσλ, ε Ϋιιεηςε πεδνδξφκσλ θαη ειεχζεξσλ
ρψξσλ, ε αλχπαξθηε εηδηθά ζάκαλζε, ε αδπλακέα πξφζβαζεο ζε ππεξεζέεο,
ζρνιεέα, ρψξνπο Ϊζιεζεο, ςπραγσγέαο θαη πνιηηηζκνχ θαζηζηνχλ ηε δσά ζηελ
πφιε γηα απηΫο ηηο θαηεγνξέεο αλζξψπσλ Ϋλαλ θαζεκεξηλφ ΓνιγνζΪ, νδεγψληαο
ηνπο ζρεδφλ λνκνηειεηαθΪ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, κε φιεο ηηο παξΪπιεπξεο
ςπρνθνηλσληθΫο επηπηψζεηο.
Σα Ϊηνκα κε αλαπεξέα απνηεινχλ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο,
πνζνζηφ πνπ δελ καο επηηξΫπεη λα κηιΪκε γηα θνηλσληθά κεηνλφηεηα θαη επηπιΫνλ ε
αλαπεξέα εέλαη κέα θαηΪζηαζε ζηελ νπνέα ελ δπλΪκεη κπνξνχκε λα βξεζνχκε φινη
θαη φιεο καο. Σα ζηνηρεέα πνπ δέλνπλ νη ζπιινγηθφηεηεο ΑΜΔΑ εέλαη απνθαξδησηηθΪ
θαη αλαδεηθλχνπλ κε ελΪξγεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ην βΪζνο ηεο ζπλζάθεο ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ νπνέα απηνέ νη Ϊλζξσπνη δνχλε. Πην ζπγθεθξηκΫλα
δηαζΫηνπλ δχν θνξΫο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ φηη ν κΫζνο πνιέηεο λα
ζπνπδΪζνπλ ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε, αιιΪ νχηε Ϋρνπλ πιάξε θαη
απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηηο ρακειφηεξεο βαζκέδεο εθπαέδεπζεο. Σα εηζνδάκαηΪ
ηνπο πξνΫξρνληαη θπξέσο απφ επηδφκαηα θαη φρη απφ Ϋκκηζζε εξγαζέα θαη εέλαη
πνιχ ρακειφηεξα απφ ην κΫζν φξν. ΑιιΪ θαη φηαλ δηαζΫηνπλ θΪπνηα εξγαζέα,
πθέζηαληαη δηαθξέζεηο ηφζν θαηΪ ηε δηΪξθεηα απηάο φζν θπζηθΪ θαη θαηΪ ηε
δηαδηθαζέα εθαξκνγάο ησλ θξηηεξέσλ πξφζιεςεο. Ενχλε ζε κε πξνζβΪζηκν
πεξηβΪιινλ, θΪηη ην νπνέν θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ην 50% ησλ αλζξψπσλ
απηψλ δε ζπκκεηεέρε πνηΫ ζε ςπραγσγηθΫο, πνιηηηζηηθΫο ά αζιεηηθΫο
δξαζηεξηφηεηεο, αθελφο ιφγσ ηεο αδπλακέαο πξφζβαζεο, αθεηΫξνπ ιφγσ ησλ
ςπρηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζΫηεη ν θνηλσληθφο ξαηζηζκφο.
Ζ ηνπηθά απηνδηνέθεζε ζε φηη αθνξΪ ην δάηεκα ησλ ΑΜΔΑ νθεέιεη λα θΪλεη
ηηο απαξαέηεηεο κεηαηξνπΫο θαη πξνζζάθεο ψζηε φια νη δεκφζηνη ρψξνη θαη ηα
θηέξηα (ππεξεζέεο, ζρνιεέα, ρψξνη ςπραγσγέαο, πνιηηηζκνχ θαη Ϊζιεζεο, κΫζα
καδηθάο κεηαθνξΪο) λα εέλαη πξνζβΪζηκα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξέα.
Να δηεπθνιπλζεέ κε ηηο απαξαέηεηεο παξεκβΪζεηο ε κεηαθέλεζε ησλ αλζξψπσλ
απηψλ κΫζα ζηελ πφιε θαη λα πξνζαξκνζηνχλ φινη νη δεκφζηνη αλνηρηνέ ρψξνη ζηηο
αλΪγθεο ηνπο. ε ζεζκηθφ επέπεδν λα δηαζθαιηζηνχλ έζεο επθαηξέεο γηα πξφζβαζε
ζηελ εθπαέδεπζε, ζηελ πεξέζαιςε, ζηελ επηθνηλσλέα θαη ηελ πιεξνθφξεζε, ζηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθά αζθΪιηζε, ζηα δεκφζηα αγαζΪ θαη ηηο ππεξεζέεο
ψζηε λα πΪςνπλ λα δνπλ ζ‟ απηΫο ηηο ζπλζάθεο απνκφλσζεο θαη απνθιεηζκνχ.
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Γ.4

ΔΡΓΑΗΑ – ΑΝΔΡΓΗΑ

Δέλαη θαζηεξσκΫλν λα ζεσξεέηαη πσο ηα δεηάκαηα εξγαζέαο-αλεξγέαο δελ
εκπέπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρηαθψλ αξρψλ. Δκεέο, απιψο, δελ ζπκθσλνχκε.
Γηα φζνπο ακθηζβεηνχλ ηνλ ηζρχνληα ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν Ϊζθεζεο ηεο νηθνλνκηθάο
πνιηηηθάο θαη Ϋρνπλ κηα ακεζνδεκνθξαηηθά θαη απνθεληξσηηθά ιεηηνπξγέα φισλ ησλ
θαζνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ γηα ηε δσά ησλ πνιηηψλ -θαη ηδέσο απηψλ πνπ ζεσξνχληαη
"θαηΪ ηεθκάξην" θεληξηθΫο -δελ κπνξεέ παξΪ λα εέλαη δεδνκΫλν πσο:
ηελ αλεξγνχπνιε ηεο ΔιιΪδαο, πνπ αλακθηζβάηεηα απνηειεέ ε Θεζζαινλέθε
(ζπγθεληξψλεη ην 78% ησλ αλΫξγσλ νιφθιεξεο ηεο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο), πξΫπεη λα
ηεζεέ ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ην δάηεκα ηεο εμαζθΪιηζεο απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Σα ηειεπηαέα ρξφληα, ζηελ πεξηνρά ηεο Θεζζαινλέθεο, Ϋρεη παξαηεξεζεέ αχμεζε
ηνπ θαηλνκΫλνπ θιεηζέκαηνο κεγΪισλ επηρεηξάζεσλ, ε νπνέα ζπλνδεχεηαη νξηζκΫλεο
θνξΫο απφ ηε κεηαθνξΪ ά ηε κεηεγθαηΪζηαζά ηνπο ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο, αιιΪ
θαη ζηηο γεηηνληθΫο ΒαιθαληθΫο ρψξεο. ΥαξαθηεξηζηηθΪ παξαδεέγκαηα απνηεινχλ ε Good
Year, ε Pepsico HBH, ε επηρεέξεζε ΓεδΫνγινπ, ε Βηνκεραλέα Φσζθνξηθψλ ΛηπαζκΪησλ.
Οη ζπλζάθεο εξγαζέαο (ρακειΫο ακνηβΫο, Ϋιιεηςε αζθΪιηζεο, αθφξεηε εξγαζηαθά
θαζεκεξηλφηεηα, Ϋληνλνο εξγνδνηηθφο Ϋιεγρνο, αλαζθΪιεηα απαζρφιεζεο) -γηα φζνπο
δηαζΫηνπλ ηΫηνηα- ππνρξεψλνπλ ηηο ηνπηθΫο αξρΫο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην δάηεκα ηεο
εμαζθΪιηζεο αμηνπξεπνχο απαζρφιεζεο ησλ πνιηηψλ. Θεκειηψδε δηθαηψκαηα φπσο
απηΪ ηεο ζπιινγηθάο δηαπξαγκΪηεπζεο, επηρεηξεέηαη λα γέλνπλ βνξΪ ζηηο νξΫμεηο ηνπ
θεθαιαένπ, ην νπνέν πξνζπαζεέ λα απνθηάζεη αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα
ππνβαζκέδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηε κηζζσηά εξγαζέα. Σν ζχζηεκα θνηλσληθάο
αζθΪιηζεο θαηεδαθέδεηαη. Ζ ΔιιΪδα ζάκεξα, δαπαλΪ γηα ηελ απαζρφιεζε/αλεξγέα ηνπο
ιηγφηεξνπο πφξνπο απ' φιεο ηηο ΔπξσπατθΫο ρψξεο.
Αλ νη ηνπηθΫο αξρΫο θαη νη ελψζεηο πνιηηψλ δελ επηρεηξάζνπλ λα απαληάζνπλ ζ'
απηΪ ηα δεηάκαηα θαλεέο Ϊιινο δελ πξφθεηηαη λα ην θΪλεη. Ζ δνθεξά πξννπηηθά ησλ
παιηψλ βηνκεραληθψλ θΫληξσλ ηεο πξνεγνχκελεο θΪζεο θεθαιαηνθξαηηθάο επΫθηαζεο,
φπσο άδε ζε πξνρσξεκΫλε κνξθά εκθαλέδεηαη ζε πνιιΫο πεξηνρΫο ηνπ "αλεπηπγκΫλνπ"
θφζκνπ, εέλαη θαη ζηε δηθά καο πξννπηηθά κε φια ηα ζπκπαξνκαξηνχληα:
εγθιεκαηηθφηεηα, λαξθσηηθΪ, Ϋληνλνο "δπαδηζκφο" θαη γθεηνπνέεζε.
Αο δξαζηεξηνπνηεζνχκε ινηπφλ ηνπηθΪ:
 Γηα ηελ αλΪπηπμε δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ παξαγσγηθψλ κνλΪδσλ
νηθνινγηθΪ πξνζαλαηνιηζκΫλσλ.
 Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο, ζε ζπλεξγαζέα κε
ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξεέο, παλεπηζηάκηα θαη εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα. ΜειΫηε κηαο νηθνινγηθάο
αλαδηνξγΪλσζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Ννκνχ, κε δηνρΫηεπζε ηεο απαζρφιεζεο απφ
ξππνγφλεο θαη θαηαζηξνθηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε θαζαξΫο θαη νηθνινγηθΫο.
 Γηα ηελ νξγΪλσζε λνκαξρηαθνχ γξαθεένπ εξγαζέαο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο
ηνπηθΫο ζπλδηθαιηζηηθΫο ελψζεηο, κε αξκνδηφηεηα ηελ αλαδάηεζε επθαηξηψλ εξγαζέαο θαη
ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο ησλ άδε εξγαδνκΫλσλ.
 Σελ εθπαηδεπηηθά παξΫκβαζε ησλ δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ αξρψλ, κε
ηελ αμηνπνέεζε φισλ ησλ δπλαηψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ κεηεθπαέδεπζε σο
ππνβνάζεζε εχξεζεο εξγαζέαο απφ ηνπο ζπκπνιέηεο καο αλΫξγνπο.
Καη γεληθφηεξα:
 Γηα ηελ θαζηΫξσζε ησλ 35 σξψλ εξγαζέαο, ρσξέο κεέσζε απνδνρψλ θαη
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πνιπαπαζρφιεζεο.
 Γηα ελέζρπζε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο θαη ελέζρπζε ησλ
επηδνκΪησλ αλεξγέαο.
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 Γηα παξεκβΪζεηο πνπ ζα κεηαθΫξνπλ ην θΫληξν βΪξνπο απφ ηα γεληθΪ
κΫηξα (επηδφηεζε επηρεηξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ εξγαζέαο, θαηΪξηηζεο ρσξέο
αλαθνξΪ ζε πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο) ζηνπο έδηνπο ηνπο Ϋρνληεο ην πξφβιεκα, ζηνπο
Ϊλεξγνπο θαη ζε απηνχο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ρΪζνπλ ηελ εξγαζέα ηνπο, ελψ ηδηαέηεξν
βΪξνο πξΫπεη λα δνζεέ ζηνπο καθξΪο δηαξθεέαο αλΫξγνπο θαη ηηο νκΪδεο πνπ απεηινχληαη
κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
 Γηα εμεχξεζε λΫσλ πφξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε/αλεξγέα, πνπ δελ ζα
επηβαξχλνπλ ην θφζηνο εξγαζέαο ά ηα αζθαιηζηηθΪ ηακεέα. Σν δάηεκα απηφ πξΫπεη λα
αληηκεησπηζηεέ ζηα πιαέζηα κηαο ξηδνζπαζηηθάο θνξνινγηθάο κεηαξξχζκηζεο θαη
αλαδηαλνκάο ηνπ εηζνδάκαηνο ππΫξ ησλ αζζελΫζηεξσλ ηΪμεσλ.
Αμέδεη επέζεο λα ζεκεηψζνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα ζπνξαδηθάο (ακεηβφκελεο)
θνηλσληθάο απαζρφιεζεο ησλ αλΫξγσλ ρσξέο λα ρΪλνπλ ηα ππφινηπα δηθαηψκαηΪ ηνπο.

Παηδηθή Δξγαζία
ηνηρεέα εξεπλψλ ζρεηηθΪ κε ηελ παηδηθά εξγαζέα ζηε ρψξα καο ζπλζΫηνπλ κηα δνθεξά
εηθφλα θαζψο κηινχλ γηα 150.000 παηδηΪ θΪησ ησλ 18 εηψλ πνπ εξγΪδνληαη (Ϊιιεο
Ϋξεπλεο δεέρλνπλ φηη ε εξγαζέα αλειέθσλ αληηζηνηρεέ ζην 30% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ).
Ζ πιεηνςεθέα απηψλ εξγΪδεηαη θΪησ απφ Ϊζιηεο ζπλζάθεο: ζην δξφκν (επαηηεέα), πνξλεέα
ά εμαλαγθαζηηθά εξγαζέα. Ζ παηδηθά εξγαζέα δπζηπρψο ζπληζηΪ Ϋλα ππνβαζκηζκΫλν ζΫκα
ζηελ πνιηηηθά αηδΫληα θαη απηφ γηαηέ ε πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηνπ ζεκαζέα ζπζθνηέδεηαη
ιφγσ ηνπ αθαλζψδνπο θαη επψδπλνπ θνηλσληθΪ πξνβιάκαηνο ηεο αλεξγέαο. Μηιψληαο
φκσο γηα ηελ παηδηθά εξγαζέα κηιΪκε νπζηαζηηθΪ γηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηα νπνέα παξαβηΪδνληαη θαηΪθνξα. Άζιηεο εξγαζηαθΫο ζπλζάθεο,
εμνλησηηθΪ σξΪξηα θαη θαλΫλα αζθαιηζηηθφ δηθαέσκα (θαη θπζηθΪ παξαβέαζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαέδεπζε) ζπλζΫηνπλ ηελ εηθφλα ηεο εξγαζηαθάο θαζεκεξηλφηεηαο
ηεο ζπληξηπηηθάο πιεηνςεθέαο ησλ παηδηψλ πνπ εξγΪδνληαη ζηε ρψξα καο, ε νπνέα
εγθαιεέηαη απφ δηεζλεέο νξγαληζκνχο γηα ην ηεξΪζηην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ ηεο Ϋιιεηκκα ζε
ζρΫζε κε ηελ πξνζηαζέα ησλ παηδηψλ. Ζ αλΫρεηα, ν ξαηζηζκφο θαη ε πξνθαηΪιεςε
απΫλαληη ζε ζπγθεθξηκΫλεο πιεζπζκηαθΫο νκΪδεο (κεηαλΪζηεο, πξφζθπγεο, ηζηγγΪλνη) θαη
νη εθπαηδεπηηθΫο αληζφηεηεο ζπληζηνχλ πξσηαξρηθνχο παξΪγνληεο ζηελ γΫλλεζε ηνπ
θαηλνκΫλνπ ηεο παηδηθάο εξγαζέαο θαη εθκεηΪιιεπζεο. Ζ παηδηθά εξγαζέα ζηηο Ϋξεπλεο
ζπζρεηέδεηαη Ϊκεζα κε ηε καζεηηθά δηαξξνά, ε νπνέα εμαθνινπζεέ ζε πνιινχο νξεηλνχο
λνκνχο λα θπκαέλεηαη ζε πςειΪ επέπεδα, θαζψο πνιιΪ παηδηΪ ζηελ ππνρξεσηηθά αθφκε
εθπαέδεπζε αλαγθΪδνληαη ά εμαλαγθΪδνληαη λα εγθαηαιεέςνπλ ην ζρνιεέν γηα λα
ζπλεηζθΫξνπλ ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
Ζ ηνπηθά απηνδηνέθεζε νθεέιεη ζην πιαέζην ζηεο θνηλσληθάο ηεο πνιηηηθάο θαη κε
δεδνκΫλεο ηηο λΫεο εμνπζέεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ζα ηεο εθρσξεζνχλ:
 Να βΪιεη ςειΪ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πνιχ
ζεκαληηθνχ πξνβιάκαηνο, εέηε δεκηνπξγψληαο δνκΫο ππνζηάξημεο ησλ παηδηψλ
απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, εέηε ζηεξέδνληαο ΜΚΟ νη νπνέεο δξαζηεξηνπνηνχληαη
κε ζθνπφ ηελ εμΪιεηςε ηεο παηδηθάο εξγαζέαο θαη εθκεηΪιιεπζεο.
 Να δηαζθαιέζεη γηα ηελ ηζνξξνπεκΫλε αλΪπηπμε φισλ ησλ παηδηψλ ειεχζεξνπο
αλνηρηνχο ρψξνπο, παηδφηνπνπο, ρψξνπο γηα αζιεηηθΫο θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο
παηδηψλ θαη εθάβσλ.

Γ.5

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνθΫξεη απφ Ϋλα ρξφλην θαη εληεηλφκελν
ζπγθεληξσηηζκφ. Σν Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη ε θπβΫξλεζε δηαηεξνχλ ηνλ πιάξε Ϋιεγρν.
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Σα φξγαλα «ζπκκεηνράο» φπνπ ππΪξρνπλ, Ϋρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηάξα ά
αμηνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιέδεηαη θνηλσληθά ζπλαέλεζε ά αλνρά ζηηο θπβεξλεηηθΫο
απνθΪζεηο.
Ζ νπζηαζηηθά απνθΫληξσζε – κε ηελ Ϋλλνηα ηεο Ϊζθεζεο εμνπζηψλ θαη
αξκνδηνηάησλ απφ κε θπβεξλεηηθΪ φξγαλα θαη φρη απιψο κε ηε γεσγξαθηθά ζεκαζέα ηνπ
φξνπ – εέλαη κηα απφ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξέζεο ζηελ Δθπαέδεπζε
θαη νξγαληθφ κΫξνο ηεο εθπαηδεπηηθάο κεηαξξχζκηζεο πνπ πξνηεέλνπκε. Ζ απνθΫληξσζε
κπνξεέ λα απνηειΫζεη θαέξην κνριφ γηα λα ζπΪζνπλ νη λΪξζεθεο ηεο θεληξηθάο εμνπζέαο,
νη δπζθακςέεο ηεο γξαθεηνθξαηέαο θαη νη ζθνπηκφηεηεο ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηάκαηνο,
δηαζθαιέδνληαο θπζηθΪ ηα εξγαζηαθΪ δηθαηψκαηα θαη θεθηεκΫλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Γηα λα Ϋρεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν Ϋλα δεκνθξαηηθΪ απνθεληξσκΫλν
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξΫπεη λα θηλεέηαη ζηνπο εμάο Ϊμνλεο:
 λα παξΫρεη νπζηαζηηθΫο δπλαηφηεηεο ζηελ Απηνδηνέθεζε θαη φρη λα ηεο θνξηψλεη ηε
κηδΫξηα ά ηηο επζχλεο ηεο θεληξηθάο εμνπζέαο,
 λα εληζρχεη ηελ πξσηνβνπιέα θΪζε «θπηηΪξνπ» ηεο εθπαηδεπηηθάο θνηλφηεηαο,
 λα πεξηθξνπξεέ ηνλ εληαέν ραξαθηάξα ηεο Δθπαέδεπζεο.
Ζ Ϋσο ηψξα «πνιηηεέα» ηεο θπβΫξλεζεο δεέρλεη φηη απηφ πνπ θπξέσο ηελ
ελδηαθΫξεη, εέλαη λα θνξηψζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγέαο ηεο Δθπαέδεπζεο ζηηο πιΪηεο ηεο
Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. ΑιιΪ θαη ν ηξφπνο πνπ ρεηξέδνληαη ηα ζΫκαηα ηεο Δθπαέδεπζεο
αξθεηνέ Οξγαληζκνέ Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, εγθπκνλεέ θηλδχλνπο γηα ηνλ εληαέν,
δεκφζην θαη δσξεΪλ ραξαθηάξα ηεο (π.ρ. επηβνιά αληαπνδνηηθψλ ηειψλ), φπσο θαη γηα ην
εξγαζηαθφ, αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζην ρψξν απηφ.
Ζ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε, ζε φια ηα επέπεδα, πξΫπεη λα ιεηηνπξγεέ ππνζηεξηθηηθΪ
ζηε ζρνιηθά δσά θαη ην εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν, ζεβφκελε ηελ παηδαγσγηθά απηνλνκέα θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ Δθπαέδεπζε δελ κπνξεέ λα απνηειεέ πεδέν δηνηθεηηθψλ
ά εμσζεζκηθψλ παξεκβΪζεσλ απφ παξΪγνληεο ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. Αληέζεηα, ε
ΠξσηνβΪζκηα θαη ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε πξΫπεη λα απνθηάζνπλ ηε δηνηθεηηθά
απηνηΫιεηα πνπ Ϋρνπλ ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, ψζηε λα δηνηθνχληαη απφ αηξεηΪ-αλαθιεηΪ φξγαλα.
Γηεθδηθνχκε:
 ΑπνθεληξσκΫλε ιεηηνπξγέα ηεο Δθπαέδεπζεο, ψζηε ε ζρνιηθά κνλΪδα λα θαηαζηεέ ην
βαζηθφ θχηηαξν ηεο Δθπαέδεπζεο.
 Να απνζπξζεέ ε ηειεπηαέα ςεπδεπέγξαθε «εθπαηδεπηηθά κεηαξξχζκηζε» ηεο θπξέαο
ΓηαλλΪθνπ.
 Γέρξνλε ππνρξεσηηθά πξνζρνιηθά εθπαέδεπζε.
 Δληαέν, δσδεθΪρξνλν, ππνρξεσηηθφ ζρνιεέν – ρψξν δεκηνπξγέαο θαη πνιηηηζκνχ.
Υψξν φπνπ ζα θαιιηεξγεέηαη ε νηθνινγηθά ζπλεέδεζε. ΔπΫθηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθάο
Δθπαέδεπζεο.
 ΑπμεκΫλα θνλδχιηα γηα ηελ Παηδεέα.
 ΓηΪζεζε ησλ απαξαέηεησλ θνλδπιέσλ γηα ηε ζπληάξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ.
 Δπέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο ηεο ζρνιηθάο ζηΫγεο, ψζηε λα απνζπκθνξεζνχλ νη
ζρνιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, ηδηαέηεξα ζην θΫληξν ηεο πφιεο. Πξνυπφζεζε βΫβαηα γη‟ απηφ
εέλαη πσο δελ ζα θαηαζηξαθνχλ θη Ϊιινη ειεχζεξνη ρψξνη, ρψξνη πξΪζηλνπ ά ξΫκαηα.
Μεηαηξνπά ά θαηεδΪθηζε παιαηψλ δεκφζησλ θηηξέσλ θαη αλΫγεξζε ζηε ζΫζε ηνπο
λΫσλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκΪησλ. Γηεθδέθεζε εηδηθψλ παξαρσξάζεσλ (ά
απαιινηξηψζεηο) απφ ηελ Δθθιεζέα.
 Να απνκαθξπλζνχλ ηα ζηξαηφπεδα απφ ηελ πφιε θαη ζηε ζΫζε ησλ παιηψλ θηηξέσλ λα
αλεγεξζνχλ ζχγρξνλεο ζρνιηθΫο κνλΪδεο. Υσξνηαμηθά αλαθαηαλνκά ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλΪ πιεζπζκηαθΪ δεδνκΫλα, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε
πξσηλά –νινάκεξε ιεηηνπξγέα ησλ ζρνιεέσλ.
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 ρη Ϊιιε ηζηκεληνπνέεζε ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ ΑΠΘ.
 Γηαθχιαμε ηνπ αζχινπ.
 Αληηκεηψπηζε ησλ νμπκκΫλσλ πξνβιεκΪησλ εθπαέδεπζεο ησλ λΫσλ πιεζπζκηαθψλ
νκΪδσλ, φπσο εέλαη ε δεχηεξε γεληΪ Πνληέσλ θαη νη νηθνλνκηθνέ πξφζθπγεο, κε ηελ
έδξπζε Οινάκεξσλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιεέσλ πνπ ζα ζΫβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηΪ
ηνπο.
 Να ππνζηεξηρζνχλ κε εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα θνηλσληθάο, γισζζηθάο θαη επαγγεικαηηθάο
Ϋληαμεο νη θνηλσληθΫο νκΪδεο πνπ βξέζθνληαη ζε κεηνλεθηηθά ζΫζε.
 Να δεκηνπξγεζνχλ «δψλεο εθπαηδεπηηθάο πξνηεξαηφηεηαο», ηδηαέηεξα ζηηο
ππνβαζκηζκΫλεο πεξηνρΫο ηνπ Ννκνχ, ψζηε λα αληηκεησπηζηεέ ε εγθαηΪιεηςε ηνπ
ζρνιεένπ απφ απμαλφκελν αξηζκφ καζεηψλ.
Κάπνηα αθόκε ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε είλαη ηα εμήο:
1. Βαζηθέο Αξρέο
1.1
Ζ αγΪπε γηα ηα δεκηνπξγάκαηα ηεο θχζεο: θπηΪ θαη δψα.
1.2
Ζ απνδνρά ηεο πνηθηιφηεηαο -πνιππινθφηεηαο: ε πνηθηιφηεηα πνιηηηζκψλ,
ηδενινγηθψλ ζεσξάζεσλ (ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θ.Ϊ.), γισζζψλ,
δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θ.ι.π.
1.3
Ζ απηνδηαρεέξηζε: ν ζπγθεληξσηηζκφο νκνγελνπνηεέ ηελ θνηλσλέα θαη
δεκηνπξγεέ πνιέηεο-νπαδνχο, φρη ελεξγνχο πνιέηεο.
2. Γεκνηηθή - Μέζε Δθπαίδεπζε
2.1 Υξεκαηνδφηεζε νηθνινγηθάο θαη θνηλσληθΪ αιιειΫγγπαο παηδεέαο ζηα ζρνιεέα
ηνπ Γάκνπ θαη ηνπ Ννκνχ. ΠξνγξΪκκαηα Αλαθχθισζεο. ΑλΪπηπμε πγηεηλάο δηαηξνθάο θαη
θηιηθάο θαηαλΪισζεο γηα ην πεξηβΪιινλ θαη ηνλ Ϊλζξσπν. ΠξνγξΪκκαηα επαθάο κε
θνηλσληθΫο, ζξεζθεπηηθΫο θαη θπιεηηθΫο κεηνλφηεηεο. ΠξνγξΪκκαηα αληηζεμηζηηθάο
εθπαέδεπζεο θαη ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
2.2 ΚΫληξν πιεξνθνξηψλ- επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ην πεξηβΪιινλ θαη ηνλ Ϊλζξσπν
(ηαηλέεο, θσηνγξαθέεο θ.ι.π.).
2.3 Γεκηνπξγέα ΠξΪζηλσλ ΣΪμεσλ (ν ζεζκφο εθαξκφδεηαη ζηε Γαιιέα):
Πνιπάκεξεο εθδξνκΫο ζηε θχζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζέα ηεο (π.ρ.
ππξνπξνζηαζέα Ϋηρ-νπ, θχιαμε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζπληάξεζε παξαδνζηαθψλ
νηθηζκψλ).
2.4 Γηδαζθαιέα ηνπηθάο δηαιΫθηνπ θαη γισζζψλ, ηζηνξέαο θαη πνιηηηζκνχ ησλ
παξνηθηψλ θαη κεηαλαζηψλ (πνληέσλ, ηζηγγΪλσλ, εβξαέσλ, αξκελέσλ, ηνπξθφθσλσλ,
ΠνκΪθσλ, αξβαληηψλ, βιΪρσλ, θσλζηαληηλνππνιηηψλ θαη κηθηψλ νκΪδσλ).
3. Αλνηρηό Παλεπηζηήκην
ΑλαβΪζκηζε ηνπ ζεζκνχ, πξνζθνξΪ ζεκηλαξέσλ απηελΫξγεηαο ησλ πνιηηψλ θαη
δηαιΫμεσλ πξνζαξκνζκΫλσλ ζηα επηκΫξνπο ελδηαθΫξνληα θαη ζηηο επηκΫξνπο
δπλαηφηεηεο ησλ δηΪθνξσλ νκΪδσλ ηνπ Γάκνπ θαη ηνπ Ννκνχ: γπλαηθψλ, αλδξψλ,
παηδηψλ, εθάβσλ, αηφκσλ κΫζεο ειηθέαο, ειηθησκΫλσλ, ακθηθπιφθηισλ, εηεξνθπιφθηισλ,
νκνθπιφθηισλ, αηφκσλ κε επαηζζεζέεο ζε ζΫκαηα πνιηηηζκνχ, πγεέαο, αηφκσλ κε εηδηθΫο
αλΪγθεο, εμαξηεκΫλσλ αηφκσλ, γνλΫσλ θ.ι.π.
ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ηκάκαηα: πξνζηαζέαο θπζηθνχ θαη δνκεκΫλνπ
πεξηβΪιινληνο, ηζηνξέαο θαη πνιηηηζκηθψλ παξακΫηξσλ ηεο Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ Ννκνχ,
ζεμνπαιηθφηεηαο, νηθνινγέαο, ειεπζεξέαο ζπλεέδεζεο, γισζζψλ θαη δηαιΫθησλ ζην Ννκφ,
αιιεινθαηαλφεζεο ησλ πνιηηψλ, εηξάλεο θαη ζπλεξγαζέαο.
πλεξγαζέα ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκένπ κε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο θαζψο θαη
αλΪπηπμε πξνγξακκΪησλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ζρΫζεο ησλ φζσλ δηδΪζθνληαη κε ηελ
εθαξκνγά. ΑλνηρηΪ παλεπηζηάκηα ζε θΪζε Γάκν θαη Θεζκφο πεξηνδεχνληνο Αλνηρηνχ
παλεπηζηεκένπ ζηελ επαξρέα.
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4. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Οπζηαζηηθά ελζάξξπλζε ηεο Π.Δ. ζηα ζρνιεέα, κε ηε ζπλδξνκά ηεο
απηνδηνέθεζεο θαη ζηφρν ηε δεκνθξαηηθά κεηαξξχζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ, ηηο
καζεηνθεληξηθΫο βησκαηηθΫο πξνζεγγέζεηο θαη ην Ϊλνηγκα ηνπ ζρνιεένπ ζηελ θνηλσλέα,
ψζηε λα βξέζθεηαη ζε επηθνηλσλέα κε ηηο κεηαβνιΫο πνπ ζα ζπκβαέλνπλ ζηελ πφιε θαη λα
ζπκβΪιεη ζε απηΫο.
5. ρνιηθή ζηέγε
ΠαξΪ ηηο κεγαιεπάβνιεο εμαγγειέεο ζε εθηΪιηε Ϋρεη κεηαηξαπεέ ε δηπινβΪξδηα γηα
ρηιηΪδεο νηθνγΫλεηεο. Ζ θαηΪζηαζε άηαλ θαη παξακΫλεη ηξαγηθά. Νεπηαγσγεέα ιεηηνπξγνχλ
ζε ηζφγεηα θαηαζηάκαηα, δηΪδξνκνη κεηαηξΫπνληαη ζε αέζνπζεο, αέζνπζεο ρσξέδνληαη κε
γπςνζαλέδεο, ιπφκελνη νηθέζθνη ζηάλνληαη ζηηο απιΫο, θηέξηα παιηΪ θαη ραξαθηεξηζκΫλα
επηθέλδπλα,
θΪγθεια ζε παξΪζπξα θαη απιΫο δεκηνπξγνχλ θιέκα αδηαθνξέαο,
επηζεηηθφηεηαο, παξαβαηηθφηεηαο θαη νδεγνχλ ζηελ εγθαηΪιεηςε ηεο εθπαηδεπηηθάο
ν
ν
ν
ν
δηαδηθαζέαο. Παξαδεέγκαηα ηα: 12 Νεπηαγσγεέν πθεψλ, 1 Γ πθεψλ,2 Γ θαη 2 ΓΔΛ
ν
ν
ν
ΘΫξκεο,1 Πεηξακαηηθφ Λχθεην Θεζζαινλέθεο θαη 2 Πεηξακαηηθφ ΓπκλΪζην, 2 θαη 3ν Γ
ΓελδξνπνηΪκνπ, Νεπηαγσγεέν ζηνλ νηθηζκφ ΡΟΜ «Αγέα νθέα»
Σα ππΪξρνληα ζρνιηθΪ θηέξηα, εέλαη νη πην ηδαληθνέ ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγά ησλ
αξρψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ εμνηθνλνκψληαο ελΫξγεηα κΫρξη 60% δέλνληαο ην
θαιφ παξΪδεηγκα θαη απνδεηθλχνληαο φηη πξνζηαηεχνπκε ην κΫιινλ ηνπο. Γεκηνπξγνχκε
ζπλζάθεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζηνπο ρψξνπο πνπ κεγαιψλνπλ θαη εθπαηδεχνληαη ηα
παηδηΪ καο ρσξέο λα απαηηνχληαη κεγΪια θνλδχιηα.
Πξνηείλνπκε ζηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε ζε ζπλεξγαζέα κε ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιεένπ
λα πξνβαέλεη ζηηο παξαθΪησ παξεκβΪζεηο κε ην ηΫινο ηεο ζρνιηθάο ρξνληΪο:
o ΔμαζθΪιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε καζεηΫο θαη καζάηξηεο κε θηλεηηθΪ
πξνβιάκαηα
o ΑλΪινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ θηηξένπ, ν Γηεπζπληάο ζα πξΫπεη λα
νξγαλψζεη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζρνιεένπ Ϋηζη ψζηε αέζνπζεο κε λφηην ά Ϋζησ
αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ λα γέλνπλ αέζνπζεο δηδαζθαιέαο θαη νη ππφινηπεο
εξγαζηάξηα ά βνεζεηηθνέ ρψξνη
o Ζ νξνθά ηεο αέζνπζαο λα βΪθεηαη ιεπθά, κε αλνηθηφ ρξψκα νη θΪζεηνη ηνέρνη θαη
κε ζθνχξν ην δΪπεδν.
o ΑπνθαηΪζηαζε θαθνηερληψλ ζην θΫιπθνο ηνπ θηηξένπ κε ζθξΪγηζκα ησλ αξκψλ
ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκΪησλ
o ΣνπνζΫηεζε ζπζηάκαηνο απηφκαηεο επαλαθνξΪο ζηηο πφξηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ
ηνπ ζρνιεένπ.
o ΣνπνζΫηεζε ηνπιΪρηζηνλ δπν αλεκηζηάξσλ νξνθάο ζε θΪζε αέζνπζα
o Δθαξκνγά εμσηεξηθάο ζεξκνκφλσζεο ζην θΫιπθνο ηνπ θηηξένπ αλ Ϋρεη θηηζηεέ πξηλ
ην 1985.
o Γηπινέ παινπέλαθεο ζηα παξΪζπξα
o ΔμσηεξηθΪ ζθνχξν ρξψκα ζηνπο λφηηνπο ηνέρνπο θαη αλνηθηφ ζηνπο ππφινηπνπο
o Λεπθφ ρξψκα ζηελ θΪησ πιεπξΪ ησλ νξηδφληησλ πξνβφισλ φπνπ θαη αλ
ππΪξρνπλ πΪλσ απφ ηα παξΪζπξα
o Οξηδφληηα πεξζηδσηΪ ζθέαζηξα ά αλνηγφκελεο αλνηρηφρξσκεο πΪληλεο ηΫληεο ζηα
λφηηα παξΪζπξα
o Καηαθφξπθα πεξζηδσηΪ ζθέαζηξα ά αλνηγφκελεο αλνηρηφρξσκεο πΪληλεο ηΫληεο
ζηα αλαηνιηθΪ θαη δπηηθΪ παξΪζπξα.
o Κνπξηέλεο ά ξνιΪ ζην εζσηεξηθφ ησλ παξαζχξσλ πνπ πξΫπεη λα παξακΫλνπλ
θιεηζηΪ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο λχρηαο ην ρεηκψλα.
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θηαζκφο ησλ λφηησλ εμσηεξηθψλ ηνέρσλ κε νξηδφληηεο πΫξγθνιεο θαη θαθαζσηΪ
κε θπιινβφια αλαξξηρψκελα θπηΪ θαη ζθηαζκφο ησλ αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ
ηνέρσλ κε θαηαθφξπθα αληέζηνηρα.
o Γεκηνπξγέα αλνέγκαηνο – ζπξέδαο εμαεξηζκνχ – ζηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζένπ
πνπ πξΫπεη λα αλνέγεη φηαλ ρξεηΪδεηαη πεξηζζφηεξνο αεξηζκφο θαη δξνζηζκφο ηνπ
θηηξένπ.
o ΣνπνζΫηεζε αηζζεηάξα Γηνμεηδένπ ηνπ Άλζξαθα ζε θΪζε αέζνπζα ψζηε λα καο
γλσζηνπνηεέ πφηε πξΫπεη λα αλνέμνπκε ηα παξΪζπξα γηα αλαβΪζκηζε θαη
αλαλΫσζε ηνπ αΫξα ζηελ ηΪμε.
o ΑληηθαηΪζηαζε πθηζηΪκελσλ ιακπηάξσλ ππξΪθησζεο απφ λΫνπο ζπκπαγεέο
ιακπηάξεο θζνξηζκνχ ρακειάο θαηαλΪισζεο θαη κεγΪιεο δηΪξθεηαο δσάο.
o Πεξηνδηθφο Ϋιεγρνο ηεο θαηΪζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζένπ θαη ηνπ
δηθηχνπ δηαλνκάο ζεξκνχ λεξνχ.
o Δηάζηα ζπληάξεζε θαη ξχζκηζε ηνπ ζπγθξνηάκαηνο θαπζηάξα θαη ιΫβεηα.
o Θεξκνκφλσζε ηνπ ιΫβεηα θαη ησλ ηκεκΪησλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο ζεξκνχ λεξνχ
πνπ δηΫξρνληαη απφ κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο.
o χλδεζε κε ην δέθηπν Φπζηθνχ αεξένπ
o Πεξηκεηξηθά θχηεπζε, γηα ηελ απνξξφθεζεο ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ειηαθάο
αθηηλνβνιέαο θαη ζεξκφηεηαο, αιιΪ θαη εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ.
o ηνλ αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζθέαζε κε θπιινβφια δΫληξα,
o ηελ βνξηλά πιεπξΪ, αεηζαιά βιΪζηεζε θαη δεληξνθχηεπζε
o ΔγθαηΪζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκΪησλ γηα ηελ θΪιπςε κΫξνπο ησλ αλαγθψλ
ειηαθάο ελΫξγεηαο.
o Δπαλαζρεδηαζκφο ησλ απιψλ κε μάισκα ηνπ ηζηκΫληνπ θαη δεκηνπξγέα
βησκαηηθψλ ζθηαζκΫλσλ ρψξσλ κε πΫξγθνιεο θαη θαζηζηηθΪ πΪλσ ζε πιηθΪ θηιηθΪ
πξνο ην πεξηβΪιινλ φπσο μχιν, θπβφιηζνη πΪλσ ζε θπζηθφ Ϋδαθνο θαη ρψκα.
o πνπ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγέα θπηεκΫλνπ δψκαηνο
Οη παξαπΪλσ απιΫο ελΫξγεηεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θΪζε ζρνιηθά κνλΪδα ζε
κηθξφηεξν ά κεγαιχηεξν βαζκφ.
o

Γ.6

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ

Σν δάηεκα ηεο πγεέαο δελ ζα Ϋπξεπε λα εμαληιεέηαη ζην εΪλ ππΪξρνπλ ά φρη
θξεβΪηηα αθνχ δελ ζα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αξξψζηηαο ζ‟ Ϋλαλ πιεζπζκφ ελφο
εθαηνκκπξένπ, καδέ κε ηελ πεξηθΫξεηα ηεο Θεζζαινλέθεο; Θα πξΫπεη ινηπφλ λα
εμαζθαιέζνπκε εθεέλεο ηηο ζπλζάθεο εξγαζέαο θαη πνηφηεηαο δσάο ψζηε λα ρηππάζνπκε
ηελ αξξψζηηα ζηε ξέδα ηεο.
Πψο ζα κπνξνχζε λα κεησζεέ ε λνζεξφηεηα ά ε ζλεζηκφηεηα, κε δεδνκΫλε ηε
ρεκηθνπνέεζε ηεο δσάο, κε ηελ εηζβνιά εθαηνληΪδσλ ρηιηΪδσλ ρεκηθψλ, ηνμηθψλ ά
επηθέλδπλσλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα, ην λεξφ, ηνλ αΫξα, ηε γε; Πνηνο κπνξεέ λα
ακθηζβεηάζεη ηε ζρΫζε κεηαμχ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσάο κε ζνβαξΫο αζζΫλεηεο,
εθθπιηζηηθΫο παζάζεηο, ηνλ έδην ηνλ θαξθέλν; Πψο αιιηψο κπνξεέ λα εξκελεπηεέ φηη ην 24%
ησλ ζαλΪησλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηε Θεζζαινλέθε Ϋρνπλ ζρΫζε κε θΪπνηα κνξθά
θαξθέλνπ; Απηφ ην πνζνζηφ απνηειεέ πεξέπνπ θαη ηνλ επξσπατθφ κΫζν φξν θαη βαζηθά
αηηέα ζεσξνχληαη νη πεξηβαιινληηθνέ ξχπνη. Αληέζεηα νη ελδεκηθΫο αζζΫλεηεο εέλαη
ππεχζπλεο γηα ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ ζαλΪησλ ζηηο βηνκεραληθΫο ρψξεο, ελψ ην
αληέζεην ηζρχεη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο.
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Δλψ φκσο, ν θαξθέλνο, φπσο θαη νη γελεηηθΫο δπζπιαζέεο ά κηα νμεέα
δειεηεξέαζε, Ϋρεη εκθαλά απνηειΫζκαηα, ε ηνμηθά δξΪζε πνιιψλ ρεκηθψλ νπζηψλ εέλαη
πνιχ πην χπνπιε, κηα θαη ε δξΪζε ηνπο εέλαη καθξνρξφληα. Οη πεξηβαιινληηθνέ ξχπνη, ε
ρεκηθνζπληεξνχκελε γεσξγέα, νη επεμεξγαζκΫλεο ηξνθΫο, ν ηξφπνο δσάο θαη δηαηξνθάο,
ε ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ζηελ πφιε θαη ηελ χπαηζξν ππνλνκεχνπλ ηε βηνινγηθά
καο ιεηηνπξγέα, εμνληψλνπλ ην λεπξηθφ, θαξδηαγγεηαθφ, ελδνθξηληθφ θαη αλνζνπνηεηηθφ
καο ζχζηεκα.
άκεξα ιΫγεηαη φηη ην λα εέλαη θαλεέο πγηάο ζεκαέλεη ην κΫζν φξν αξξψζηηαο, πνπ
δελ θΪλεη πηα εληχπσζε. Σελ έδηα ζηηγκά νη γηαηξνέ γέλνληαη νινΫλα θαη πεξηζζφηεξνη.
πσο θαη ηα θαξκαθεέα θαη ηα έδηα ηα θΪξκαθα. Μαο Ϋρνπλ κΪζεη φηη ε πγεέα δελ εέλαη Ϋλα
απηνλφεην αγαζφ, αιιΪ θΪηη πνπ κπνξεέ λα αγνξαζηεέ ά λα παξαζρεζεέ απφ ην θξΪηνο.
ηη ε πγεέα ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεέ κφλνλ αλ εμαξηεζεέ απφ ηελ θαηαλΪισζε
εμεηδηθεπκΫλσλ θξνληέδσλ θαη θαξκΪθσλ θαη φηη θΪζε φξγαλν θαη θΪζε βηνινγηθφ
πεξηζηαηηθφ, θΪζε ειηθέα, θΪζε πΪζεζε θαη ε έδηα ε αγσλέα, ζα κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ
θΪπνηνλ εηδηθφ. Δλζαξξχλνληαο Ϋηζη ηελ ηαηξηθά εμΪξηεζε ηφζν ησλ πγηψλ αηφκσλ φζν
θαη ησλ Ϊξξσζησλ, ε ηαηξηθά θαηεβΪδεη ην φξην ηεο αξξψζηηαο θαη πξνζζΫηεη ηα δηθΪ ηεο
δειεηάξηα ζηα δειεηάξηα ηνπ βηνκεραληθνχ ηξφπνπ δσάο.
Οθεέινπκε ινηπφλ λα δνχκε δηαθνξεηηθΪ ηε δσά καο. Να μαλαπνθηάζνπκε ηνλ
Ϋιεγρν ηνπ θνξκηνχ καο, ηεο ζθΫςεο καο, ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσάο καο, ηεο έδηαο ηεο
αξξψζηηαο καο. Να ακθηζβεηάζνπκε νηηδάπνηε καο αξξσζηαέλεη ζηελ θαζεκεξηλά καο
δσά, ηηο έδηεο ηηο θνηλσληθΫο, νηθνλνκηθΫο, πνιηηηζκηθΫο αηηέεο πνπ παξΪγνπλ αξξψζηηα θαη
ζΪλαην. Με ηελ Ϋλλνηα απηά, ην λα παξακΫλνπκε κε θαιά πγεέα γέλεηαη κηα αλαηξεπηηθά
δξαζηεξηφηεηα…
Πξνηεέλνπκε:
 Δθαξκνγά πξνγξακκΪησλ θαη δηθηχσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη
πξόλνηαο, κε Ϋκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη ηελ ππεξΪζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο.
 πλεράο θαη επαξθάο κΫξηκλα γηα ηα ΑΜΔΑ, ηνπο εμαξηεκΫλνπο απφ νπζέεο, ηνπο
κεηαλΪζηεο, ηνπο Ϊζηεγνπο, ηνπο νηθνλνκηθΪ αζζελΫζηεξνπο, ηνπο ειηθησκΫλνπο, ηηο
θαθνπνηεκΫλεο γπλαέθεο, ηα ζχκαηα ηνπ trafficking.
 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζε αληέζεζε κε ηηο δσξνεπηηαγΫο
θαη ηηο επεηεηαθΫο θηΫζηεο θνηλσληθάο θηιαλζξσπέαο.
 Τπνζηάξημε ηνπ Γάκνπ ζην ΚΫληξν Τπνδνράο Πξνζθχγσλ Θεζζαινλέθεο.
 Δλέζρπζε πξνγξακκΪησλ πξόιεςεο, απεμάξηεζεο θαη κείσζεο ηεο βιάβεο ζε
ζρΫζε κε ηε ρξάζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ.





Δπέζεο:
Ζ παξνρά θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ εέλαη πξσηαξρηθά αλΪγθε γηα ηελ πγεέα, θαη
δηθαέσκα θΪζε πνιέηε.
Ζ ρψξα καο εέλαη ζε απειπηζηηθά θαηΪζηαζε ζε ζρΫζε κε ζαλΪηνπο ζην δξφκν. Ζ
εθαξκνγά κεησκΫλεο ηαρχηεηαο, ν Ϋιεγρνο ηεο παξΪλνκεο ζηΪζκεπζεο, ε θαιά
ζπληάξεζε ησλ δξφκσλ, ν Ϋιεγρνο ησλ νδεγψλ γηα θαηαλΪισζε αιθνφι θαη νπζηψλ,
κεηψλνπλ ηα ηξνραέα δπζηπράκαηα.
Ζ παρπζαξθέα απμΪλεη ην θέλδπλν απφ επξχ θΪζκα παζάζεσλ φπσο ππΫξηαζε,
θαξδηνινγηθΫο παζάζεηο θαη θαξθέλν. Δθηφο απφ ηελ ζσζηά δηαηξνθά ηνπ αηφκνπ,
αζθαιά πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνη θαη πνδειαηφδξνκνη ελζαξξχλνπλ ην πεξπΪηεκα
θαη ην πνδάιαην γηα ηηο θαζεκεξηλΫο κεηαθηλάζεηο.
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ΜΫζα καδηθάο κεηαθνξΪο, πξΪζηλνη ρψξνπο αλαςπράο, ρψξνη Ϊζιεζεο ελζαξξχλνπλ
επέζεο ηελ θπζηθά Ϊζθεζε θαη βειηηψλνπλ ηελ ςπρηθά πγεέα.
Ζ πξνζηαζέα ηεο βιΪζηεζεο, ε δεκηνπξγέα πΪξθσλ θαη ε θχηεπζε δΫλδξσλ βνεζΪ
ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αΫξα, ζην κεηξηαζκφ ησλ αθξαέσλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ζηελ
ςπρηθά πγεέα.
ΤγηεηλΫο ζπλζάθεο εξγαζέαο Ϋρνπλ θεληξηθά ζεκαζέα γηα ηνπο εξγαδνκΫλνπο. ΚΪζε
δάκνο νθεέιεη λα δψζεη Ϋκθαζε ζηηο ζπλζάθεο εξγαζέαο ησλ ππαιιάισλ ηνπ. Ζ
ζπλεξγαζέα ηεο ΣΑ κε ηνπηθνχο επηρεηξεκαηέεο, ζα κπνξνχζε επέζεο λα βειηηψζεη
ηελ πγεέα ζην ρψξν ηεο εξγαζέαο ζην ηδησηηθφ ηνκΫα.
Ζ δηαηξνθά παέδεη κεγΪιν ξφιν ζηελ πγεέα καο. Οη δάκνη κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ
ζηελ θαιχηεξε ελεκΫξσζε γηα πγηεηλά δηαηξνθά, θαη λα πξνσζάζνπλ βηνινγηθΪ
πξντφληα ζε ζρνιεέα, παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη θπιηθεέα, λα νξγαλψζνπλ ιατθΫο
αγνξΫο φπνπ νη βηνθαιιηεξγεηΫο κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε πξνζηηΫο
ηηκΫο.
ΠαξεκβΪζεηο γηα ινγηθΪ φξηα ζηελ ηζρχ ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ πνκπψλ θαη ησλ
θεξαηψλ θηλεηάο ηειεθσλέαο θαη εθαξκνγά ηεο πξνθχιαμεο γηα ηηο γξακκΫο πςειάο
ηΪζεο ηεο ΓΔΖ κπνξνχλ επέζεο λα ζπλεηζθΫξνπλ ζηελ πξνζηαζέα ηεο πγεέαο καο.

Γηα λα κπνξνχλ νη Γάκνη λα εέλαη απνηειεζκαηηθνέ ζηε πξναγσγά θαη πξνζηαζέα ηεο
πγεέαο φκσο, ππΪξρνπλ νξηζκΫλεο ζεκαληηθΫο πξνυπνζΫζεηο. Γπζηπρψο ζηε ρψξα καο,
ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ πγεέα, θαη ηδηαέηεξα γηα ηηο αληζφηεηεο ζηελ πγεέα, εέλαη απφ
ειιηπά Ϋσο αλχπαξθηα. ε πεξένδν νηθνλνκηθάο θξέζεο δελ κπνξνχκε λα πεξηκΫλνπκε
βΫβαηα αθξηβΫο επηδεκηνινγηθΫο Ϋξεπλεο. Με ιέγα Ϋμνδα φκσο, θΪζε Γάκνο ά ΠεξηθΫξεηα
κπνξεέ γξάγνξα λα καδΫςεη φηη πιεξνθφξεζε ππΪξρεη ζε δεκνζηΫο ππεξεζέεο, ζε ηνπηθΪ
παλεπηζηάκηα ά ζε ζρεηηθΪ ΔπξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα. ια απηΪ κπνξνχλ λα βνεζάζνπλ
ζηε ζηνηρεηνζΫηεζε ελφο «Τγεηνλνκηθνχ ΥΪξηε». Ζ πιεξνθνξηθά βΪζε γηα ηελ πνιηηηθά
πγεέαο ρξεηΪδεηαη ζπλερά αλαλΫσζε ψζηε λα παξαθνινπζεέ ε ΣΑ ηη γέλεηαη ζην ρψξν
φπνπ Ϋρεη επζχλε, θαη λα αμηνινγεέ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κΫηξσλ πνπ παέξλεη. ε θΪζε
Γάκν θαη ΠεξηθΫξεηα ρξεηΪδεηαη Ϋλα ηνπηθφ «Πξνθέι Τγεέαο». Σν Πξνθέι απηφ, ζα πξΫπεη
λα πεξηγξΪθεη ζε ζπληνκέα:
 ην πεξηβΪιινλ θαη πηζαλφλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεέα
 ηνπηθΫο νηθνλνκηθΫο, θνηλσληθΫο, πνιηηηζηηθΫο θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο
 πγεηνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο ππεξεζέεο
 ην επέπεδν πγεέαο ηνπ πιεζπζκνχ, κε Ϋκθαζε ζε παηδηΪ θαη ειηθησκΫλνπο
 αλαθνξΪ ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθΫο αληζφηεηεο ζηελ πγεέα, πεξηιακβΪλνληαο ηελ
πγεέα κεηαλαζηψλ ζην ηνπηθφ επέπεδν
ΠαξΪιιεια, απαηηεέηαη φξακα γηα ηελ πγεέα ζε ηνπηθφ επέπεδν, βαζηδφκελν ζηελ αξρά ηεο
παξνράο έζσλ επθαηξηψλ ζηε πγεέα γηα φινπο, κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβΪιινλ θαη ηελ
αεηθνξέα θαη ζπλδηακφξθσζε κε ηε ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ. ΥξεηΪδνληαη μεθΪζαξνη
καθξνρξφληνη θαη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη θαη ζπζηάκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ.
ΣΫινο, ε Σ.Α. ζα πξΫπεη λα εμεηΪδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεέ λα Ϋρνπλ νη απνθΪζεηο
πνπ παέξλεη ζε Ϊιινπο ηνκεέο γηα ηελ πγεέα ησλ πνιηηψλ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο εππαζεέο
νκΪδεο.
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Γ.7

ΠΡΟ ΜΗΑ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Σν φηη ε Θεζζαινλέθε αληηκεησπέδεη νμχηαην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα εέλαη γλσζηφ
ζε φινπο καο. πσο εέλαη εμέζνπ γλσζηφ φηη θακηΪ δεκνηηθά αξρά, ηα ηειεπηαέα ρξφληα, δελ
ελδηαθΫξζεθε λα πξνηεέλεη, Ϋζησ, θΪπνηεο ιχζεηο. Σν "παξΪδνμν" εέλαη φηη ελψ ε πφιε
καο, ηηο ηξεηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο, γλψξηζε νξγηαζηηθά δφκεζε θαη επΫθηαζε (ζε ζεκεέν
πνπ ζα ιΫγακε πσο ηειεέ θπξηνιεθηηθΪ ππφ "εξγνιαβηθφ θαζεζηψο"), ην πξφβιεκα γέλεηαη
νινΫλα θαη πην αζθπθηηθφ.
Σν ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ζπλέζηαηαη ηφζν ζηελ ρακειά πνηφηεηα ησλ θαηνηθηψλ
φζν θαη ζηηο αζηξνλνκηθΫο (θαη νινΫλα απμαλφκελεο) ηηκΫο αγνξΪο θαη ελνηθέαζεο. Καη
απηνέ πνπ θπξέσο ην πθέζηαληαη εέλαη νη δεκφζηνη ππΪιιεινη, νη εμ επαξρέαο θνηηεηΫο, νη
εξγΪηεο θαη φζνη δνπιεχνπλ ζε πεξηζηαζηαθΫο δνπιεηΫο, θαη βεβαέσο πξψηα απ' φια νη
Ϊζηεγνη. ΜηιΪκε δειαδά γηα ηελ ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα ησλ θαηνέθσλ ηεο πφιεο. Σν φιν
πξΪγκα Ϋρεη θαη ηελ ηξαγειαθηθά ηνπ ρξνηΪ, αλ αλαινγηζηεέ θαλεέο πσο ηελ έδηα ζηηγκά
ζην θΫληξν ηεο πφιεο ππΪξρνπλ πΪκπνιια δηακεξέζκαηα, θαηνηθέεο θαη δεκφζηα θηέξηα,
εγθαηαιειεηκκΫλα θαη αρξεζηκνπνέεηα.
ΔπηπιΫνλ, γλσξέδνπκε πσο πξνηΪζεηο ηνπ ηχπνπ "επΫθηαζε ηεο πφιεο",
"νηθνδφκεζε θΪζε ειεχζεξνπ ρψξνπ" θαη "νηθηζηηθά αμηνπνέεζε ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ"
φρη κφλν αδηΫμνδεο θαη ππνθηλνχκελεο απφ ζπγθεθξηκΫλα ζπκθΫξνληα εέλαη, αιιΪ θαη ε
ηπρφλ πινπνέεζά ηνπο ζα θΪλεη αθφκε πην ακθηζβεηάζηκε ηε βησζηκφηεηα ηεο πφιεο.
ΒΪζεη φισλ απηψλ ζεσξνχκε απαξαέηεηε ηελ αλΪπηπμε κηαο ζηεγαζηηθάο
πνιηηηθάο απφ πιεπξΪο ηεο δεκνηηθάο αξράο ε νπνέα ζα ιακβΪλεη ππφςε ηεο απηΪ ηα
δεδνκΫλα θαη δε ζα Ϊγεηαη απφ κηθξνπνιηηηθΪ θαη νηθνλνκηθΪ ζπκθΫξνληα.
Με απηΫο ηηο ζθΫςεηο, θαηαζΫηνπκε ηηο δηθΫο καο πξνηΪζεηο:
1. Να θαηακεηξεζνχλ φια ηα αρξεζηκνπνέεηα δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ δηακεξέζκαηα
θαη θηέξηα θαη λα επηβιεζεέ εηδηθά θνξνινγέα ζηνπο ηδηνθηάηεο ηνπο. Οη θαηνηθέεο γηα ηηο
νπνέεο θΪλνπκε ιφγν εέλαη παξΪ πνιιΫο θαη ε επέζεηζε θφξνπ εέλαη ην θαηαιιειφηεξν
κΫηξν γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν επηζπκεηφ απνηΫιεζκα απ' απηά ηελ θέλεζε ζα εέλαη ε
πηψζε ηεο ηηκάο ηνπ ελνηθένπ, αθνχ νη δηαζΫζηκνη ρψξνη ζα ππεξθαιχπηνπλ ηε δάηεζε. '
απηφ ην πλεχκα, δεηΪκε ηε δεκηνπξγέα δεκνηηθάο ππεξεζέαο πνπ βαζηθά ηεο κΫξηκλα ζα
εέλαη ν Ϋιεγρνο ζηηο ηηκΫο ηεο γεο θαη ηεο θαηνηθέαο.
2. Ζ παξαπΪλσ ππεξεζέα λα επηθνξηηζζεέ κε ην Ϋξγν ηεο εχξεζεο θαηνηθέαο (εθ
ησλ πξναλαθεξνκΫλσλ ρψξσλ) ζε φζνπο αδπλαηνχλ πξαγκαηηθΪ λα πιεξψζνπλ γη' απηά
(Ϊζηεγνη, πξφζθπγεο, ηζηγγΪλνη). ΜΪιηζηα ζεσξνχκε πσο πξΫπεη λα δνζνχλ εηδηθΪ
θέλεηξα (απαιιαγά απφ ηα δεκνηηθΪ ηΫιε) ζηνπο ηδηνθηάηεο πνπ ζα δηαζΫηνπλ νηθεηνζειψο
ηα αρξεζηκνπνέεηα ζπέηηα ηνπο γη' απηφ ην ζθνπφ. Δέλαη απηνλφεην πσο δεηΪκε λα
ζηακαηάζεη νπνηαδάπνηε δέσμε πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ϊδεηα ζπέηηα,
εέηε γηα θαηνηθέα εέηε ζαλ πνιηηηζηηθΪ θΫληξα. Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΓΑΘΟ.
Σν πξφβιεκα ησλ αζηΫγσλ δελ αθνξΪ φπσο ζηεξενηππηθΪ πηζηεχνπκε αθξαέεο
θνηλσληθΪ θαηαζηΪζεηο. Ο κεραληζκφο παξαγσγάο αζηΫγσλ φπσο κειεηάζεθε ζηελ
δπηηθά Δπξψπε αθνξΪ ζε κεγΪιν βαζκφ θαη ηελ ρψξα καο θαη νη γελεζηνπξγΫο αηηέεο ηνπ
θαηλνκΫλνπ ζπληζηνχλ πηα δνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηεο ειιεληθάο θνηλσλέαο. Ζ αλΫρεηα,
ε αλεξγέα ά ε εκηαπαζρφιεζε, ν ξαηζηζκφο απΫλαληη ζε αιινδαπνχο/εο, ηζηγγΪλνπο/εο,
ςπρηθΪ αζζελεέο ά ρξάζηεο νπζηψλ αιιΪ θαη ε απνπζέα πνιηηηθάο πνπ λα δηαζθαιέδεη
ειΪρηζην εηζφδεκα θαη λα πξνβιΫπεη ζηΫγε γηα φινπο/εο (παξφηη ην ζχληαγκα ξεηΪ ην
νξέδεη) ζπληζηνχλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξΪγνληεο πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ παξαγσγά
αζηΫγσλ. ηε Θεζζαινλέθε ππνινγέδνληαη πεξέπνπ 200 Ϊζηεγνη/εο 50 απφ ηνπο νπνένπο
δηαβηνχλ ζην θΫληξν ηεο πφιεο.
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Ζ ηνπηθά απηνδηνέθεζε νθεέιεη λα ζθχςεη κε ελδηαθΫξνλ ζην δάηεκα ησλ αζηΫγσλ
ην νπνέν φζν πΪεη θαη νμχλεηαη κε απνηΫιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξνη Ϊλζξσπνη λα
δηαβηνχλ ζηνπο δξφκνπο ρσξέο θαζφινπ ζηΫγε ά ρσξέο θαηΪιιειε θαη αζθαιά ζηΫγε.
ΠξΫπεη λα ζπκβΪιεη ζηελ ζπγθξόηεζε κεραληζκώλ πξόιεςεο θαη απνηξνπήο ηνπ
θαηλνκέλνπ κε νκάδεο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνύληαη έμσ ζην δξόκν. ΠξΫπεη λα
εθαξκφζεη πξνγξΪκκαηα ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ησλ πνιηηψλ, λα
δηαζθαιέζεη ζηΫγε, ζέηηζε θαη πξφζβαζά ησλ αζηΫγσλ ζε ςπρνθνηλσληθΫο ππεξεζέεο πνπ
ζα βνεζάζνπλ ζηελ απνθαηΪζηαζε θαη επαλΫληαμά ηνπο.

Γ.8

ΝΑΡΚΩΣΗΚΑ

ε κηα θνηλσλέα πνπ πξνσζεέ ηνλ αηνκηζκφ, ηελ παζεηηθφηεηα, ηελ επαλΪπαπζε,
ηελ αδηΫμνδε αλαδάηεζε ηεο επραξέζηεζεο κΫζα απφ ηελ αγνξΪ θαη ηε βηνκεραλέα ηεο
επηπρέαο, εέλαη αλακελφκελν ζχκπησκα θαη ε πξνζθπγά ζηνπο ηερλεηνχο θφζκνπο, ηηο
ςεπδαηζζάζεηο θαη ηα ππνθαηΪζηαηα θΪζε εέδνπο.
Ζ κΫρξη ηψξα πνιηηηθά αληηκεηψπηζεο ηεο εμΪξηεζεο απφ ηηο ηνμηθΫο νπζέεο
ζηεξέδεηαη ζηνλ απηαξρηζκφ, ηελ θαηαζηνιά, ηελ απαγφξεπζε. Με δαηκνλνινγηθΫο
κεζφδνπο φκσο, νη ρξάζηεο σζνχληαη ζηε θπιαθά, ην πεξηζψξην ά θαη ην ζΪλαην.
Πηζηεχνπκε, φηη κηα πνιηηηθά γηα ηα λαξθσηηθΪ πξΫπεη λα ζηεξέδεηαη ζηηο αξρΫο ηεο
αληηαπαγφξεπζεο, ηεο απνπνηληθνπνέεζεο ηεο ρξάζεο, ηεο νπζηαζηηθάο πξφιεςεο. Έηζη,
ζα εμαθαληζηνχλ νη "ληάιεξ", ζα κεησζεέ ε εγθιεκαηηθφηεηα θαη - θπξέσο - ζα ζσζνχλ
δσΫο.
Ζ Ννκαξρέα ζηεξηδφκελε Ϊκεζα ζ' Ϋλα ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηεο
πφιεο πνπ ρξφληα ηψξα αγσλέδεηαη κε ηηο παξαπΪλσ αξρΫο κπνξεέ λα βξεζεέ ζηελ
πξσηνπνξέα κηαο λΫαο νξζνινγηζηηθάο πνιηηηθάο. Άκεζα δεηΪκε λα ζπλδεζεέ ε
Θεζζαινλέθε κε ην δέθηπν επξσπατθψλ πφιεσλ (Λέβεξπνπι, Επξέρε, Άκζηεξληακ) πνπ
εθαξκφδνπλ άδε πξνγξΪκκαηα ρνξάγεζεο ππνθαηΪζηαησλ, δσξεΪλ ρνξάγεζεο
ζπξηγγψλ θαη πξνθπιαθηηθψλ, ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο απεμΪξηεζεο θ.Ϊ.
Καλείο ρξήζηεο ζηε θπιαθή.
Δπηζηεκνληθή γλώζε θαη όρη δαηκνλνινγία.

Γ.9

ΑΘΛΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΑΚΖΖ

Έρνληαο πΪληα σο βΪζε καο κηα νηθνινγηθά νπηηθά, δελ κπνξνχκε παξΪ λα
εέκαζηε πνιχ επηθπιαθηηθνέ Ϋσο θαη αληέζεηνη πξνο ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγέδεηαη θαη
αζθεέηαη ν αζιεηηζκφο ζηελ πφιε καο. Χο θπξέαξρν θξηηάξην δπζηπρψο πξνθξέλεηαη ν
πξσηαζιεηηζκφο, ν αληαγσληζκφο θαη ε πΪζε ζπζέα δηΪθξηζε, αληέ ηεο θπζηθάο Ϊζθεζεο
γηα πγεέα, επεμέα θαη πνηφηεηα δσάο, ηεο ζπιινγηθάο πξνζπΪζεηαο, ηεο Ϊκηιιαο θαη ηεο
Ϊκεζεο εκπεηξέαο ηεο θχζεο. Δηδερζεέο, αιιΪ δπζηπρψο ινγηθΪ αλακελφκελεο
παξεθηξνπΫο θαη δηαζηξνθΫο ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο ππφ ηελ πξψηε πξνζΫγγηζε
απνηεινχλ ν πνδνζθαηξηθφο θαλαηηζκφο θαη ρνπιηγθαληζκφο, ην ληφπηλγθ θαη ε
εθκεηΪιιεπζε φζσλ δΫρνληαη λα παέμνπλ ην ξφιν ηνπ πξσηαζιεηά. Κη αθφκε, ε απνβνιά
απφ ηηο θχξηεο κνξθΫο αζιεηηζκνχ φζσλ ζΫινπλ λα αζιεζνχλ κφλν γηα ηε ραξΪ ηεο
Ϊζθεζεο θαη ηνπ πγηνχο ζψκαηνο. Δπέζεο, σο νηθνιφγνη δελ κπνξνχκε παξΪ λα
αλαηξηρηΪδνπκε κπξνζηΪ ζηε βηνκεραληθά κνξθά πνπ Ϋρεη πΪξεη ν αζιεηηζκφο, ε νπνέα
αληηθαηνπηξέδεηαη θαη ζηηο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, φπνπ επηθξαηεέ ην κπεηφλ θαη νη
ζηδεξνθαηαζθεπΫο πνπ ζπρλΪ «θπηεχνληαη» ζηνπο ειΪρηζηνπο ελαπνκεέλαληεο
ειεχζεξνπο θαη πξΪζηλνπο ρψξνπο ηεο πφιεο καο. ΣΫινο, αληηηηζΫκεζα ζηηο κνξθΫο
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«καδηθνχ, ιατθνχ αζιεηηζκνχ» ηφζν πξνζθηιεέο ζηελ αξηζηεξΪ, αιιΪ ηφζν απΪλζξσπεο
θαη αληη-νηθνινγηθΫο εθφζνλ ζπλεηζθΫξνπλ ζηε κεηαηξνπά ησλ πνιηηψλ ζε
«καδΪλζξσπνπο». Πξνηηκνχκε ηνλ «απνκαδηθνπνηεκΫλν» ιατθφ αζιεηηζκφ ζε κηθξΫο
νκΪδεο.
Δκεέο ππνζηεξέδνπκε κηα νηθνινγηθά κνξθά αζιεηηζκνχ κε ηα εμάο
ραξαθηεξηζηηθΪ:
 Δπηδέσμε ηεο Ϊζθεζεο κΫζα ζηε θχζε, ζηα βνπλΪ, ζηε ζΪιαζζα θαη ζηα πνηΪκηα, κε
ηξφπν πνπ δελ επηθΫξεη ππνβΪζκηζε, αιιΪ αέζζεκα ελαξκφληζεο θαη ζπκθηιέσζεο
(π.ρ. νξεηλά πεδνπνξέα, πνδειαζέα, θνιχκβεζε). Δμηζνξξφπεζε ηεο πλεπκαηηθάο
εξγαζέαο κε ηε θπζηθά Ϊζθεζε, αθφκε θαη «ρακεινχ επηπΫδνπ» φπσο ην βΪδηζκα.
 ΑπνζΪξξπλζε ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ θαη ελζΪξξπλζε ηνπ πλεχκαηνο ζπιινγηθφηεηαο,
ζπλεξγαζέαο θαη ζπλελλφεζεο φρη γηα ηελ θαηαηξφπσζε θαη ηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ
αληηπΪινπ, αιιΪ γηα ηελ απφ θνηλνχ επέηεπμε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ.
 Απνηξνπά θαηαζθεπάο λΫσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ απφ κπεηφλ θαη
ζηδεξνθαηαζθεπΫο εηο βΪξνο ησλ ειεχζεξσλ θαη πξΪζηλσλ ρψξσλ, αιιΪ θαηΪξηηζε
πξνγξακκΪησλ Ϊζιεζεο θαη εθκΪζεζεο δεμηνηάησλ ζηε θχζε (π.ρ. θνιχκπη γηα
λΫνπο θαη παηδηΪ ζηε ζΪιαζζα ηεο Δπαλνκάο).
 ρη Ϊιιν δεκφζην ρξάκα γηα δηΪζσζε πξνβιεκαηηθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηεέσλ θαη
επηρεηξάζεσλ ά δηαγξαθά ησλ ρξεψλ ηνπο.
 ΓξαζηηθΫο θακπΪληεο ελΪληηα ζηε βέα ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη γεληθφηεξα γηα ηηο
αμέεο ηεο κε-βέαο.

Γ.10 ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
Ο ζεκεξηλφο Ϊλζξσπνο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαιιηεξγεέ, παξαζθεπΪδεη, δηαηεξεέ θαη
ζπζθεπΪδεη ηα ηξφθηκα, βΪδεη ζε θέλδπλν φρη κφλν ηελ πγεέα ηνπ, αιιΪ θαη ηελ έδηα ηνπ ηελ
χπαξμε. Οη ρεκηθΫο νπζέεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ‟ φια ηα ζηΪδηα παξαγσγάο,
επεμεξγαζέαο θαη ζπληάξεζεο ησλ ηξνθέκσλ, ζπρλΪ θαηαιάγνπλ ζην πηΪην ηνπ.
πγθεθξηκΫλα, ηα ηξφθηκα, εμ‟ αηηέαο ηνπ ηξφπνπ παξαγσγάο ηνπο κπνξνχλ λα
πεξηΫρνπλ ππνιεέκκαηα θπηνθαξκΪθσλ, βαξηΪ κΫηαιια, ξαδηελεξγΪ θαηΪινηπα, αιιΪ θαη
νξκφλεο, αληηβηνηηθΪ θαη εξεκηζηηθΪ. ΚαηΪ ηε βηνκεραληθά ηνπο επεμεξγαζέα
ρξεζηκνπνηνχληαη κεγΪιεο πνζφηεηεο «χπνπησλ» ρεκηθψλ πξνζζΫησλ (ζπληεξεηηθΪ,
ρξσζηηθΫο, βειηησηηθΪ, εληζρπηΫο γεχζεο, αληηνμεηδσηηθΪ, ζηαζεξνπνηεηΫο, θιπ.). Απφ ηε
ζπζθεπαζέα ηΫινο, κπνξνχλ λα κεηαπεδάζνπλ ρεκηθΫο νπζέεο ζηα ηξφθηκα θαη θχξηα απφ
ηα πιαζηηθΪ πνπ ε ρξάζε ηνπο ζπλερψο απμΪλεηαη ζηε ζπζθεπαζέα. ΠνιιΫο απφ ηηο
παξαπΪλσ νπζέεο Ϋρνπλ απνδεηρζεέ επηθέλδπλεο θαξθηλνγφλεο ά αιιεξγηνγφλεο, ελψ γηα
ηηο πεξηζζφηεξεο ειΪρηζηε Ϋξεπλα Ϋγηλε ζρεηηθΪ κε ηελ αζθΪιεηΪ ηνπο ζηελ πγεέα ησλ
θαηαλαισηψλ. Άγλσζηεο επέζεο παξακΫλνπλ θαη νη αιιειεπηδξΪζεηο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ππΪξρνπλ ζηα ηξφθηκα θαη ζπζζσξεχνληαη ζηνλ
αλζξψπηλν νξγαληζκφ.
Ζ βηνκεραλέα ηξνθέκσλ Ϋρεη γέλεη κέα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο βηνκεραλέεο ηνπ θφζκνπ.
Ζ παξαγσγά, ζπληάξεζε, επεμεξγαζέα, δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ηξνθέκσλ ειΫγρνληαη απφ
κεγΪιεο πνιπεζληθΫο εηαηξεέεο πνπ εέλαη ππεχζπλεο ζε κεγΪιν βαζκφ γηα ηελ
αληζνθαηαλνκά ησλ ηξνθέκσλ θαη ηελ πεέλα ζηνλ Σξέην Κφζκν. Οη έδηεο εέλαη ππεχζπλεο
γηα ηελ ππεξπαξαγσγά ηξνθέκσλ ζηηο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο κε ηαπηφρξνλε φκσο ηε
κεέσζε ηεο πνηφηεηΪο ηνπο θαη ηεο δηαηξνθηθάο ηνπο αμέαο. άκεξα παξαηεξεέηαη κηα
αικαηψδεο αχμεζε ηεο θαηαλΪισζεο ησλ κεηαπνηεκΫλσλ ηξνθέκσλ. Οη επεμεξγαζέεο
πνπ πθέζηαληαη φκσο, θαηαζηξΫθνπλ ά απνκαθξχλνπλ δσηηθΫο νπζέεο φπσο νη βηηακέλεο,
ηα ηρλνζηνηρεέα θαη Ϊιινπο δηαηξνθηθνχο παξΪγνληεο, θαζψο θαη θπηηθΫο έλεο.
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Παξαηεξεέηαη επέζεο απμεκΫλε θαηαλΪισζε δσηθάο πξνΫιεπζεο (θπξέσο θξΫαο)
θαη ζπκππθλσκΫλσλ (δΪραξε, ιεπθφ αιεχξη θαη ηα πξντφληα ηνπο) ηξνθέκσλ. Οη θαθΫο
απηΫο δηαηξνθηθΫο ζπλάζεηεο θαη ηα ρακειάο πνηφηεηαο κεηαπνηεκΫλα ηξφθηκα πνπ
ζηνηβΪδνληαη ζηα ξΪθηα ησλ νχπεξ ΜΪξθεη εέλαη ππεχζπλα ζε κεγΪιν βαζκφ γηα ηηο
εθθπιηζηηθΫο αξξψζηηεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ: παρπζαξθέα, ηεξεδφλα,
αξηεξηνζθιάξπλζε, εκθξΪγκαηα, δηαβάηε, θαξθέλν.
Πξνηεέλνπκε:
 Πξνψζεζε ηεο βηνινγηθάο γεσξγέαο θαη ηεο δεκηνπξγέαο κηθξψλ απνθεληξσκΫλσλ
κνλΪδσλ παξαγσγάο ηξνθέκσλ, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ πνηφηεηα θαη φρη ηελ
πνζφηεηα.
 Γηαλνκά ησλ πξντφλησλ απφ ζπλεηαηξηζκνχο παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ.
 Δθπαέδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ λΫσλ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ηΪμεηο ηνπ
δεκνηηθνχ.
 Απαγφξεπζε ησλ δηαθεκέζεσλ ησλ πξντφλησλ πνπ εέλαη απνδεδεηγκΫλα βιαβεξΪ
φηαλ θαηαλαιψλνληαη απφ παηδηΪ.
 Γεκηνπξγέα θΫληξσλ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζΫκαηα δηαηξνθάο θαη
θαηαλΪισζεο.
 ΟξγΪλσζε ζεκηλαξέσλ γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα
πγηεηλψλ ηξνθψλ.
 Γεκηνπξγέα πεξηθεξεηαθψλ εξγαζηεξέσλ ειΫγρνπ.
 Δλέζρπζε ησλ κνλΪδσλ παξαγσγάο πγηεηλψλ ηξνθέκσλ θαη ησλ θαηαζηεκΪησλ πνπ
ηα εκπνξεχνληαη.
 ΔιΫγρνπο ζηηο ιατθΫο αγνξΫο. Να εθαξκφζεη ε Ννκαξρέα ην ΝΫν Καλνληζκφ
Λεηηνπξγέαο Λατθψλ Αγνξψλ, πνπ ηΫζεθε ζε ηζρχ απφ 1.1.98, αιιΪ απφ ηφηε
αγλνεέηαη ε ηχρε ηνπ.

Γ.11 ΑΝΟΥΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΣΖΣΑ – ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΟ ΡΑΣΗΜΟ ΚΑΗ
ΣΟΝ ΔΘΝΗΚΗΜΟ
Ζ Θεζζαινλέθε Ϋρεη απφ παιηΪ κηα πνιππνιηηηζκηθά παξΪδνζε. Έιιελεο,
Οζσκαλνέ θη Δβξαένη, ΑξκΫληνη θαη ιΪβνη, ΣζηγγΪλνη θη Δπξσπαένη, Οξζφδνμνη,
Καζνιηθνέ, ΜνπζνπικΪλνη, Δπαγγειηθνέ ζπλππάξραλ αηψλεο εηξεληθΪ κεηαμχ ηνπο, κε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο θαη κε αέζζεζε αιιεινζεβαζκνχ. Απηά ηε ζπλχπαξμε θαηΪ θαηξνχο
πξνζπαζνχζαλ λα ζπΪζνπλ αθξαέεο εζληθηζηηθΫο νκΪδεο. Οη ηξνκνθξαηηθΫο ελΫξγεηεο
βνπιγαξηθψλ θαη ειιεληθψλ νκΪδσλ ζηηο αξρΫο ηνπ αηψλα θαη ην θΪςηκν ηεο εβξατθάο
ζπλνηθέαο ζην ΥαξηιΪνπ απφ ηα Δ.Δ.Δ. θαηΪ ην κεζνπφιεκν, εέλαη παξαδεέγκαηα απηάο
ηεο πξνζπΪζεηαο.
ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηέεο εέδακε θαη πΪιη κηα αλεζπρεηηθά Ϋθξεμε εζληθηζκνχ
θαη ξαηζηζκνχ πνπ θαιιηεξγάζεθε κε αθνξκά ηα πξνβιάκαηα γχξσ απφ ην φλνκα ηεο
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθάο Γεκνθξαηέαο ηεο Μαθεδνλέαο θαη ην θχκα ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθχγσλ απφ ηηο πξψελ ρψξεο ηνπ "ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ" θαη θπξέσο ηελ Αιβαλέα.
ΡαηζηζηηθΫο θαη θαζηζηηθΫο πεξηπηψζεηο αλαθαιχθζεθαλ ζηελ αζηπλνκέα. πλΫδξην
λαδηζηψλ Ϋγηλε θξπθΪ απφ ηηο αξρΫο.
Ο Γάκνο Θεζζαινλέθεο (θαη φρη κφλνλ ε πιεηνςεθνχζα παξΪηαμε) θαιιηΫξγεζε
θαη απηφο ηελ φμπλζε κε ηα εζληθηζηηθΪ ζπιιαιεηάξηα θαη ηνπ εκπξεζηηθνχο ιφγνπο ηνπ
Γάκαξρνπ ά ηνπ Μεηξνπνιέηε.
Γηα ηε ζηπγλά εθκεηΪιιεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ νχηε ιΫμε δε βξάθε λα
πεη ε πιεηνςεθέα ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ννκαξρηαθψλ πκβνχισλ. Σα Μ.Μ.Δ. θΫξνπλ
επέζεο κεγΪιε επζχλε ηφζν γηα ηελ Ϋθξεμε ηνπ εζληθηζκνχ φζν θαη γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ
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ξαηζηζκνχ απνθξχπηνληαο ά δηαζηξεβιψλνληαο θΪπνηα γεγνλφηα θαη ππεξηνλέδνληαο
Ϊιια.
Οη νηθνλνκηθνέ πξφζθπγεο γέλνληαη ζχκαηα Ϊγξηαο θαη απΪλζξσπεο
εθκεηΪιιεπζεο. ΜεξνθΪκαηα θΪησ απφ ηηο ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο, θακηΪ αζθΪιηζε,
ζπιιάςεηο θαη απειΪζεηο, πνιιΫο θνξΫο ζπλνδεπφκελεο απφ μπινδαξκνχο.
Με βΪζε φια απηΪ ζα αγσληζηνχκε γηα:
 Να γέλεη ε Θεζζαινλέθε ζηαπξνδξφκη ησλ Βαιθαλέσλ, θΫληξν εηξάλεο θαη θηιέαο ησλ
ιαψλ, κε ηελ αλΪδεημε ηεο πνιππνιηηηζκηθάο ηεο παξΪδνζεο. Να πινπνηεζεέ
πξφγξακκα αδειθνπνέεζεο κε Ϊιιεο βαιθαληθΫο πφιεηο (ΓπξξΪρην, Μνζρφπνιε,
Μνλαζηάξη, Φηιηππνχπνιε, κχξλε θα.).
 Γηεθδέθεζε απφ ηε Ννκαξρέα γηα Ϋληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ κε θαλνληθΪ κεξνθΪκαηα θαη αζθΪιηζε.
 ΠαξΫκβαζε ηεο Ννκαξρέαο ελΪληηα ζηηο απειΪζεηο.
 Γηεθδέθεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκΪησλ κΫζσ Δπξσπατθάο Έλσζεο ψζηε λα
επηζηξΫςνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο κε θαηΪξηηζε ηΫηνηα πνπ ζα βνεζάζεη θαη απηΫο.
 ΔλεκεξσηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζηα ηνπηθΪ ξαδηφθσλα θαη ηελ ηειεφξαζε. Πξφζθιεζε
ηεο Ννκαξρέαο Θεζζαινλέθεο ζε Ννκαξρέεο Ϊιισλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθάο γηα
ζπλδηνξγΪλσζε θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
 Τπνζηάξημε ηνπ θΫληξνπ πξνζθχγσλ κε πιάξε ζηειΫρσζε, ςπρνθνηλσληθΫο
ππεξεζέεο θαη μελψλα θηινμελέαο, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε
θαη κε θνηλσληθφ Ϋιεγρν απφ θηλάκαηα θαη νκΪδεο πνιηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην
δάηεκα.
 Ίδξπζε Μνπζεένπ – Αξρεένπ Κνηλσληθάο Ηζηνξέαο Θεζζαινλέθεο.
 ΑλΪθηεζε ηνπ αξρεένπ ηεο Δβξατθάο Κνηλφηεηαο πνπ βξέζθεηαη ζηε Μφζρα.
Να ζηεξίμνπκε όινη ηνλ Ξελώλα ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο Πξνζθύγσλ!
Σν ΦιεβΪξε ηνπ 2010, κεηΪ απφ 10 ρξφληα ιεηηνπξγέαο, ν Ξελψλαο ηνπ ΚΫληξνπ
Τπνδνράο Πξνζθχγσλ ηεο Θεζζαινλέθεο, θηλδχλεπζε λα θιεέζεη νξηζηηθΪ. Με επζχλε φρη
κφλν ηεο δηνέθεζάο ηνπ, αιιΪ θπξέσο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο, ν κνλαδηθφο ρψξνο
θηινμελέαο πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ ηεο Θεζζαινλέθεο ζα Ϋθιεηλε θαη δεθΪδεο γνλεέο θαη
παηδηΪ ζα βξηζθφηαλ ζην δξφκν.
Απηά ηε θνξΪ φκσο, ε αιιεγεγγχε λέθεζε. Με ηελ παξΫκβαζε ηεο Αληηξαηζηζηηθάο
Πξσηνβνπιέαο θαη Ϊιισλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, κε ηε ζηάξημε δεθΪδσλ πνιηηψλ,
ληφπησλ θαη πξνζθχγσλ, πνπ πξνζΫθεξαλ εζεινληηθά δνπιεηΪ ά εέδε πξψηεο αλΪγθεο
θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, κε ηελ ελεξγά ζπκκεηνρά ησλ έδησλ ελνέθσλ, ν μελψλαο Ϋκεηλε
αλνηρηφο. Ο θέλδπλνο θιεηζέκαηνο Ϋρεη αληηθαηαζηαζεέ ηψξα απφ ηελ ειπέδα λα
δεκηνπξγεζεέ Ϋλα λΫν κνληΫιν θηινμελέαο θαη ππνδνράο, βαζηζκΫλν ζηελ απηνξγΪλσζε
θαη ηε ζπκκεηνρά ησλ ελνέθσλ ζε φιεο ηηο απνθΪζεηο, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζηάξημε ηεο
θνηλσλέαο, ηελ εζεινληηθά δνπιεηΪ θαη ηνλ θνηλσληθφ Ϋιεγρν.
άκεξα, ηνλ Ξελψλα δηαρεηξέδεηαη κηα αλνηρηά ζπλΫιεπζε φισλ ησλ ελνέθσλ θαη
φζσλ ηνπο ζηεξέδνπκε. Οη Ϋλνηθνη αλΫιαβαλ κφλνη ηνπο φζα Ϋθαλε παιηΪ ην πξνζσπηθφ
(θαζαξηφηεηα, καγεέξεκα θνθ), ελψ κΫζα απφ πξνζθνξΫο ζε εέδε θαη εξγαζέα, γέλεηαη
πξνζπΪζεηα γηα ηελ θαζεκεξηλά εμαζθΪιηζε αμηνπξεπνχο δηακνλάο θαη δηαηξνθάο,
πγεηνλνκηθάο θαη λνκηθάο ππνζηάξημεο ησλ ελνέθσλ, εθκΪζεζεο ειιεληθψλ γηα ηνπο
ελάιηθεο θαη θξνληηζηεξηαθάο ζηάξημεο, αιιΪ θαη παηρληδηνχ, γηα ηα παηδηΪ.
Σαπηφρξνλα, κΫζα απφ ηελ παξΫκβαζε απηά, πηΫδεηαη ην Τπνπξγεέν λα αλαιΪβεη
ηηο επζχλεο ηνπ θαη λα εμαζθαιέζεη κηα ζηαζεξά, δεκφζηα θαη δηαθαλά ρξεκαηνδφηεζε θαη
δηνέθεζε ηνπ μελψλα, πΪληα θΪησ απφ ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ Ϋιεγρν.
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Μηα ηΫηνηα δνκά θηινμελέαο θαη ζηάξημεο, αλνηρηά ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηελ
θνηλσλέα, ππνδεηθλχεη επέζεο ηνλ Ϊιιν δξφκν γηα ηελ ππνδνρά ησλ πξνζθχγσλ, ελΪληηα
ζηελ θπξέαξρε πνιηηηθά ησλ θιεηζηψλ θαη ζηξαηησηηθνπνηεκΫλσλ ζπλφξσλ, ησλ
ζηξαηνπΫδσλ ζπγθΫληξσζεο, ησλ λαξθνπεδέσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο βαξβαξφηεηαο
πνπ απιψλεηαη απφ ηα ζχλνξα ηνπ Αηγαένπ σο ηηο γεηηνληΫο καο.
άκεξα, θαη γηα αξθεηνχο αθφκα κάλεο, γηα λα ζπλερηζηεέ θαη λα πεηχρεη απηφ ην
πεέξακα αιιειεγγχεο, ν Ξελψλαο ρξεηΪδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ππνζηάξημε ζε εέδε
πξψηεο αλΪγθεο (ηξφθηκα, βξεθηθΪ, θαζαξηφηεηαο θνθ), ζε νηθνλνκηθά ελέζρπζε, ζε
ζπκκεηνρά ζε βΪξδηεο θαη εξγαζέεο. Αο ζπκβΪινπκε φινη κε φπνηνπο ηξφπνπο κπνξεέ ν
θαζΫλαο.
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο γηα ζπκκεηνρή, πξνζθνξέο ζε είδε θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε
6940905860. Αλνηρηή ζπλέιεπζε δηαρείξηζεο μελώλα (γιώζζεο ειιεληθά, θαξζί, αγγιηθά)
θάζε Παξαζθεπή ζηηο 6 κκ. Ο Ξελώλαο βξίζθεηαη Φηιίππνπ 26 θαη ηαηίζηεο, ζην θέληξν
ηεο πόιεο.

Γ.12 ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΣΖΣΑ
Σν δηθαέσκα ζηελ Ϋθθξαζε θαη βέσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ρσξέο δηαθξέζεηο
θχινπ, πξνζαλαηνιηζκνχ, ειηθέαο, θπιάο, ζξεζθεέαο θαη αξηηκΫιεηαο ζπληζηΪ αλζξψπηλν
δηθαέσκα. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα απνηειεέ αθφκε ηακπνχ γηα ηελ θνηλσλέα καο. Οη ξαηζηζηηθΫο
ζπκπεξηθνξΫο απΫλαληη ζε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθφ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ζπληζηνχλ ζχλεζεο θαηλφκελν. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ησλ παηδηψλ εέηε δαηκνλνπνηεέηαη θαη
δελ γέλεηαη απνδεθηά εέηε αγλνεέηαη θαη ππνηηκΪηαη φπσο επέζεο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη
ε εξσηηθά επηζπκέα ηξέηεο ειηθέαο. ΓεληθΪ ππνηηκνχληαη θ ελνρνπνηνχληαη νη εξσηηθΫο
πξαθηηθΫο πνπ δελ νδεγνχλ ζηελ ηεθλνπνηέα.
Ζ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (Γεκαξρέα θαη ε Ννκαξρέα) νθεέιεη λα ζηεξέμεη θαη λα
πξναζπέζεη ην δηθαέσκα ζηελ Ϋθθξαζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε επέπεδν ηδενινγέαο,
λνκνζεζέαο θαη πξΪμεο ψζηε λα θαηνρπξσζεέ ε βέσζά ηεο ζε θιέκα απνδνράο. Με ηελ
ζπκκεηνρά ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνξΫσλ λα απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηά
ελεκΫξσζε
θαη
δηαπαηδαγψγεζε
ηεο
θνηλσλέαο
πξνο
κηα
θαηεχζπλζε
απνδαηκνλνπνέεζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο.
Ζ ζπκκεηνρηθά δηαδηθαζέα ζην δηΪινγν κε ηελ θνηλσλέα, ζα ελζαξξχλεη ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα ζπλεηδεηνπνηάζνπλ ηα δηθαηψκαηΪ ηνπο θαη λα ηα δηεθδηθάζνπλ
ζπληνληζκΫλα θαη ζπιινγηθΪ θαη ζα απνζαξξχλεη δηαθξέζεηο
πνιηηψλ νη νπνέεο
δεκηνπξγνχλ ζπλζάθεο θαηαπέεζεο θαη εθκεηΪιιεπζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Αο
ππελζπκηζηεέ, φηη νη αξλεηηθΫο δηαθξέζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθφηεηαο ζπρλΪ πινπνηνχληαη κε
ηελ Ϋλνρε ζχκπξαμε θαη ζηάξημε ελφο επξχηεξνπ θΪζκαηνο παξαγφλησλ
Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Ϋρεη επεμεξγαζηεέ ζΫζεηο θαη Ϋρεη θΪλεη πξνηΪζεηο
πξνο ηα κΫιε θξΪηε γηα ηε δηεπζΫηεζε δεηεκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
πξνβιεκαηηθά θνηλσληθά δηαρεέξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. ΑπηΫο νη ζΫζεηο θαη πξνηξνπΫο
ζα πξΫπεη λα απνηειΫζνπλ νδεγφ δξαζηεξηνπνέεζεο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο. εκεέααηρκΫο πνπ κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ θαη' αξράλ ην θΫληξν ηεο δξαζηεξηνπνέεζεο εέλαη:
 γηα ηηο γπλαέθεο: α) ε πξφιεςε ηνπ βηαζκνχ θαη ηεο θαθνπνέεζεο εληφο θαη εθηφο
γΪκνπ, ε πιηθά, λνκηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά ζηάξημε ησλ ζπκΪησλ, β)
αλΪπηπμε θαη απφδνζε έζεο ζεκαζέαο ζην παηξηθφ «θέιηξν» θαη ζην κεηξηθφ
«θέιηξν».
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γηα ηνπο/ ηηο ακθηθπιφθηινπο/ εο: ε Ϊξζε ηεο λννηξνπέαο, φηη εέλαη αθαηΪιιεινη/ εο
γηα ηελ αλαηξνθά θαη θεδεκνλέα ησλ παηδηψλ ηνπο. ηάξημά ηνπο γηα δεκφζηα
απνδνρά ηνπο.
γηα ηνπο/ ηηο νκνθπιφθηινπο/ εο: πξνγξΪκκαηα γηα ηελ θνηλσληθά απνδνρά ηνπο,
ππνζηάξημε ηεο νκνθπινθηιηθάο ζπκβέσζεο θαη ζηάξημε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηε
ζεζκνπνέεζε ηνπ «νκνθπινθηιηθνχ» γΪκνπ
γηα ηα παηδηΪ: απνδνρά ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπο θαη ζχγρξνλε ζσξΪθηζά ηνπο
απφ θέλδπλνπο θαθνπνέεζάο ηνπο.
γηα ηελ ηξέηε ειηθέα: ελέζρπζε ησλ δπλαηνηάησλ γλσξηκέαο θαη επαθάο.
Δπαηζζεηνπνέεζε ηεο θνηλάο γλψκεο θαη ηδηαέηεξα ησλ ζπγγελψλ γηα ηηο
αηζζεκαηηθΫο ηνπο αλΪγθεο.

Γ.13 ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ
Ζ ζπιινγηθά δξΪζε ησλ πνιηηψλ εέλαη πξνυπφζεζε ηεο δεκνθξαηέαο. Γάκνο θαη
Ννκαξρέα ζα πξΫπεη λα θξνληέζνπλ ψζηε λα γέλεη απηφ πξαγκαηηθφηεηα.
ΤπΪξρνπζεο ΟκΪδεο θαη χιινγνη λα θαινχληαη ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνέεζε
ηάο θνηλσληθάο πνιηηηθάο. Γηα δεηάκαηα φπνπ δελ ππΪξρνπλ Δλψζεηο πνιηηψλ λα γέλνπλ
ζπγθεθξηκΫλεο πξνζπΪζεηεο, ψζηε κεκνλσκΫλα Ϊηνκα κε επαηζζεζέα θαη αλζξσπηζηηθά
Ϊπνςε γηα ην ζΫκα λα ζπκπξΪμνπλ κε ηε Γεκαξρέα θαη ηε Ννκαξρέα θαη λα βνεζάζνπλ
ζηε δεκηνπξγέα αληέζηνηρσλ κε ην δάηεκα νκΪδσλ θαη ζπιιφγσλ. Ραδηφθσλν, ηειεφξαζε,
Αλνηρηφ Παλεπηζηάκην, Οξγαληζκφο ΘεΪηξνπ, εθζεζηαθνέ ρψξνη θαη Ϊιινη, λΫνη ζεζκνέ,
φπσο Γξαθεέν Καηαγγειηψλ Αξλεηηθάο Κνηλσληθάο ΓηΪθξηζεο θαη Παξνράο Ννκηθάο θαη
Κνηλσληθάο ηάξημεο, εθδφζεηο ζπλεληεχμεσλ θαη ιατθάο ινγνηερλέαο κπνξνχλ λα
πξνζθΫξνπλ ππεξεζέεο.
Να ππΪξμεη ππνζηάξημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ, γηα
ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα θαη πξνγξΪκκαηα ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο ησλ πνιηηψλ,
εζεινληηθάο εξγαζέαο, κειΫηεο πεξηβαιινληηθν-θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ, θ.ν.θ. ΑλΪινγε
πξφβιεςε λα ππΪξμεη απφ θνλδχιηα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη επξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ απηφ
δηαρεηξέδεηαη, φρη κφλν γηα εζληθάο εκβΫιεηαο νξγαλψζεηο αιιΪ θαη γηα ηνπηθάο εκβΫιεηαο.
Σα κΫηξα απηΪ λα επεθηαζνχλ θαη ζε Με ΚπβεξλεηηθΫο Οξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε
ζΫκαηα θαηαλαισηηθΪ, δηθαησκΪησλ ησλ πνιηηψλ, εζεινληηθάο εξγαζέαο, πξνψζεζεο ησλ
βηνθαιιηεξγεηψλ θαη Ϊιισλ.
Σκάκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ κε δεκνηηθΪ θαη
λνκαξρηαθΪ πξνγξΪκκαηα εέλαη Ϊηνκα π.ρ. κε κεηξηθά γιψζζα κε ειιεληθά, κε δηπιά
κεηξηθά γιψζζα θαη κε δηΪιεθην (γπλαέθεο θαη Ϊλδξεο πφληηνη απφ ρψξεο ηεο πξψελ
ΔΓ, αιβαλνέ θαη ηδηαέηεξα βνξεηνεπεηξψηεο, ηζηγγΪλνη, ηνπξθφθσλνη, ΠνκΪθνη,
θηιηππηλΫδνη, αξκΫληνη θαη εβξαένη), Ϊηνκα κε ηδηαέηεξα άζε θαη Ϋζηκα, κε θαηαπηεζκΫλν
ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ακθηθπιφθηια-νκνθπινθηιέα), ζηξαηεπκΫλνη, αληηξξεζέεο
ζπλεέδεζεο, αιινδαπνέ εξγαδφκελνη, γπλαέθεο κε νμπκΫλα πξνβιάκαηα, ηνμηθνκαλεέο,
απνθπιαθηζζΫληεο, κνλαρηθΪ Ϊηνκα, αλΪπεξνη θαη γεληθΪ Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο.
Σν πεξηερφκελν ηεο ζηάξημεο κπνξεέ λα εέλαη ε παξνρά ρψξσλ ζπλεχξεζεοζπλεδξέαζεο, ε γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε γηα ηελ Ϋθδνζε εληχπσλ Ϋθθξαζάο ηνπο, ε
χπαξμε πεξηπηΫξσλ ελεκΫξσζεο σο πξνο ηε δξΪζε ηνπο, ε δηΪζεζε ηνπ ξαδηνθσληθνχ
θαη ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ επηθνηλσλέα ησλ νκΪδσλ κε ηελ ππφινηπε πφιε, ε
δηΪζεζε "αλνηρηψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, δέθηπν πιεξνθφξεζεο θ.Ϊ.
Ζ παξνρά βνάζεηαο ζε ηξνθά, θαηΪιπκα θαη ηαηξηθά πεξέζαιςε ησλ απφξσλ
αζρΫησο ππεθνφηεηαο θαη ιφγνπ παξακνλάο ηνπο ζην Γάκν θαη ζην Ννκφ λα δέδεηαη κε
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ηελ εθηακέεπζε ζρεηηθψλ θνλδπιέσλ θαη ηελ ζχγρξνλε ελεξγνπνέεζε ησλ ππφινηπσλ
ηκεκΪησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε εζεινληηθά Ϊκηζζε βΪζε, ψζηε λα αλαπηπρζεέ Ϋλα θιέκα
αιιειεγγχεο ζηνπο πνιέηεο κε γεληθφηεξεο επεξγεηηθΫο ζπλΫπεηεο γηα ηελ επηθνηλσλέα ησλ
αλζξψπσλ. ΣΫινο, Ϋλα αθφκε αληηθεέκελν ηεο δξαζηεξηνπνέεζεο κπνξεέ λα εέλαη ε
θνηλσληθά, πιηθά θαη ςπρνινγηθά ζηάξημε ησλ νξνζεηηθψλ ζην ηφ HIV θαη ζηνπο αζζελεέο
AIDS θαζψο θαη ε επαηζζεηνπνέεζε θαη ελεκΫξσζε ησλ πνιηηψλ.
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Δ’ ΜΔΡΟ: ΓΔΝ ΔΗΜΑΣΔ ΥΘΔΗΝΟΗ –ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
ΣΖ ΚΗΝΖΖ
Ζ Απηνδηνηθεηηθά Κέλεζε «Οηθνινγέα – Αιιειεγγχε» εέλαη κέα δεκηνπξγηθά
ζπλΪληεζε θνηλσληθΪ επαέζζεησλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ, πνπ κΫζα απφ δηαθνξεηηθΫο
αθεηεξέεο θαη πνιηηηθΫο δηαδξνκΫο αγσλέδνληαη γηα Ϋλα κεγάιν αλαλεσηηθό θίλεκα ζηε
λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, κε γλώκνλα ηελ άκεζε δεκνθξαηία, ηελ νηθνινγία, ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγύε ηεο ηνπηθάο καο θνηλσλέαο.
Ζ θέλεζε καο ηδξχζεθε ην 1992, ζπκκεηεέρε ζηηο πξψηεο λνκαξρηαθΫο εθινγΫο ηνπ
1994, κε ηε ζηάξημε ησλ νηθνιφγσλ, ηεο ΑΚΟΑ, αλΫληαρησλ θ.Ϊ., ελψ ην 1998, κε ηε
ζχκπξαμε ηνπ πλαζπηζκνχ, επεθηΪζεθε ζε «Οηθνινγέα – Αιιειεγγχε / πλαζπηζκφο
ησλ Πνιηηψλ». Σν 2002 εέρε ηε ζηάξημε θαη Ϊιισλ δπλΪκεσλ ηεο θξηηηθάο αξηζηεξΪο
(ΚΔΓΑ, Υψξνο Γηαιφγνπ θαη Κνηλάο ΓξΪζεο ηεο ΑξηζηεξΪο, ΓΔΑ, ΑπειεπζΫξσζε θ.Ϊ.),
απνζηαζηνπνηεκΫλσλ απφ ην ΓΖΚΚΗ θαη ην ΠΑΟΚ θ.Ϊ. Γηεθδηθάζακε ηελ ςάθν ησλ
ζπκπνιηηψλ καο, νη νπνένη καο εκπηζηεχηεθαλ γηα λα εθθξΪζνπκε δπλακηθΪ ηηο αμέεο θαη
ηηο αγσλέεο ηνπο, λα ζπκβΪινπκε ζηελ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αλαδηνξγΪλσζε ηνπ
λνκνχ καο, εθφζνλ εμειΫγε θαη ην 1998 θαη ην 2002 Ϋλαο Ννκαξρηαθφο χκβνπινο (ν Μ.
Σξεκφπνπινο).
Σν 2006, ν ΤΝ εθηέκεζε σο ειηπνβαξά – ιαζεκΫλα θαηΪ ηελ Ϊπνςά καο – ηφζν
ηε ζπλεηζθνξΪ θαη ην Ϋξγν καο ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην φζν θαη ηε ζεκαζέα ηεο
ζπλεξγαζέαο ησλ ρψξσλ ηεο νηθνινγέαο θαη ηεο αλαλεσηηθάο αξηζηεξΪο. Γη‟ απηφ επΫιεμε
ηελ απηφλνκε θΪζνδφ ηνπ ηφζν ζηε Ννκαξρέα φζν θαη ζην Γάκν (φπνπ ν πλδπαζκφο ηνπ
ΣΪζνπ ΚνπξΪθε, κε ηνλ νπνέν εέρακε ζπλαληεζεέ κε κεγΪιεο ειπέδεο ζηηο πξνεγνχκελεο
εθινγΫο, ζΫιεζε λα επηδεέμεη κηα εληνλφηεξε θνκκαηηθά πεξηραξΪθσζε). Ήδε ζε
αλχπνπην ρξφλν, εέρακε δειψζεη δεκφζηα ηελ αλεζπρέα καο γηα ηε ζπληεξεηηθά
θπξηαξρέα ζηε Θεζζαινλέθε θαη εθδψζακε Ϋλα θΪιεζκα ζπληνληζκνχ φισλ ησλ
«αλνηρηψλ» πξσηνβνπιηψλ γηα λα δηεθδηθάζνπκε ηελ πφιε απφ κηα δηνέθεζε πνπ ηελ
ππνηηκΪ θαη δελ ηεο αμέδεη. ΑπΪληεζε ζ‟ απηφ ην θΪιεζκα ιΪβακε κφλνλ απφ ην λεφηεπθην
ηφηε ζπλδπαζκφ «Πξσηνβνπιέα γηα ηε Θεζζαινλέθε» κε επηθεθαιά ην ΓηΪλλε ΜπνπηΪξε,
κε ηνλ νπνένλ επηιΫμακε ηειηθΪ θαη λα ζπλεξγαζηνχκε. Μελ ιακβΪλνληαο ηειηθΪ ην
ρξέζκα ηνπ ΠΑΟΚ, ν ζπλδπαζκφο απηφο ππάξμε ν κνλαδηθφο κε-θνκκαηηθφο θαη κε
θξΫζθηεο ηδΫεο πνπ μεπεξλνχζαλ ηα ζηεγαλΪ ησλ θνκκΪησλ ηεο αληηπνιέηεπζεο. Δπέζεο,
απηφο καο Ϋδηλε ηα πεξηζζφηεξα ερΫγγπα ζεβαζκνχ ηνπ απηφλνκνπ ραξαθηάξα ηνπ
νηθνινγηθνχ θηλάκαηνο. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο ζπκκεηεέρακε ζ‟ απηφ ην ζπλδπαζκφ θαη
δελ δηαςεπζηάθακε. Σν 16% πνπ πάξε ηειηθΪ παξαιέγν λα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα
πεξΪζεη ζην δεχηεξν γχξν. ΑιιΪ θη Ϋηζη, θαηΪθεξε θαη εμΫιεμε 3 δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.
ε λνκαξρηαθφ επέπεδν ηνικάζακε θαη θαηεβάθακε απηφλνκα σο «Οηθνινγέα
Αιιειεγγχε», κε ηε ζπλεξγαζέα θέισλ απφ ηελ αλαλεσηηθά αξηζηεξΪ θαη ην ΔΚ. Κη εδψ
ηα απνηειΫζκαηα άηαλ πνιχ θαιΪ: 4,6% θαη 2 λνκαξρηαθνέ ζχκβνπινη, ν ΜηρΪιεο
Σξεκφπνπινο θαη ε Γάκεηξα ΓσγΪθνπ.
Δπξφθεηην γηα κηα Ϋληνλε δεσδεθαεηά δξΪζε, κε ρηιηΪδεο παξεκβΪζεηο,
ηνπνζεηάζεηο θαη κΫησπα πνπ αλνέμακε γηα ηα δεηάκαηα ηεο πνηφηεηαο δσάο, ηεο
αιιειεγγχεο, ηεο απνθΫληξσζεο θαη αλαδσνγφλεζεο ηεο ππαέζξνπ, ηεο ελδπλΪκσζεο
ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο, ηεο πξνζηαζέαο θαη αλαβΪζκηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηεο
ππεξΪζπηζεο ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ, ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ησλ πξψελ
ζηξαηνπΫδσλ, ηεο δεκηνπξγέαο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ηνπ απζηεξνχ ειΫγρνπ ησλ
ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ εξγαζέαο, ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ «εππαζψλ νκΪδσλ» ηνπ
πιεζπζκνχ (κεηαλΪζηεο, πξφζθπγεο, ηζηγγΪλνη, παιηλλνζηνχληεο, κφλνη γνλεέο θ.ιπ.),
ηεο πξφιεςεο θαη ηεο ππεξΪζπηζεο ηεο δεκφζηαο πγεέαο, ηεο ζρνιηθάο ζηΫγεο θαη ηεο
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ππνζηάξημεο ηεο ζρνιηθάο δσάο, ησλ επηπηψζεσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθάο αθηηλνβνιέαο,
ηεο αλΪπηπμεο νπζηαζηηθψλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο
θαηαζθεπάο ηξακ, πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ θαη ζαιΪζζηαο αζηηθάο ζπγθνηλσλέαο, ηεο
αληηκεηψπηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ, ηεο δηαθΪλεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειΫγρσλ,
ηεο νηθνινγηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ λεξνχ, ηεο πξνψζεζεο ηεο νηθνινγηθάο γεσξγέαο, ηεο
πξνζηαζέαο ησλ αξραηνινγηθψλ κλεκεέσλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηΪο, ηεο
δεκηνπξγέαο απηνδηαρεηξηδφκελσλ θΫληξσλ γπλαηθψλ, ηεο ζηάξημεο θΪζε αληηξαηζηζηηθάο
θαη αληηεζληθηζηηθάο παξΫκβαζεο, ηεο ελέζρπζεο θΪζε ζπιινγηθάο δεκηνπξγηθάο
δξαζηεξηφηεηαο.
Πηζηεχνπκε φηη γηα πξψηε θνξΪ ζε Ϋλα θπξέαξρν ηνπηθΪ θαη ζεζκνζεηεκΫλν
φξγαλν, φπσο ε Ννκαξρέα, εθθξΪζηεθαλ απφςεηο, δφζεθαλ κΪρεο γηα κηα δπλακηθή θαη
θνηλσληθά αιιειέγγπα πξννπηηθή ζην λνκό, κε ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν θαη ζην
πεξηβάιινλ.
Χζηφζν, νη ζπλζάθεο γηα κηα αθφκε θνξΪ Ϋρνπλ αιιΪμεη δξαζηηθΪ. άκεξα
ζπλαληηφκαζηε ζε κέα λΫα εθινγηθά παξΫκβαζε, κε ηελ εκπεηξέα ηεο πξνεγνχκελεο
δηαδξνκάο καο αιιΪ θαη κε πεξέζζεπκα γλψζεο απφ ηε ζπκκεηνρά καο ζηα λνκαξρηαθΪ
δξψκελα. Ο ζηφρνο καο παξακΫλεη ν έδηνο: ε ζπλεπάο πξνζπΪζεηα δηαιφγνπ θαη
θνηλσληθάο παξΫκβαζεο ζε φια ηα επέπεδα.
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