Φιλόδοξο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον
αρχίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Το γεγονός ότι ούτε η Κεντρική Εξουσία αλλά ούτε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια ούτε οι
πολίτες έχουν αποδεχτεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστος παράγοντας της
αναπτυξιακής διαδικασίας, είναι ο σημαντικότερος λόγος για την ανυπαρξία ουσιαστικής περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σάκης Τζακόπουλος κατά τη συνέντευξη τύπου, με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αυτή είναι η βασική αιτία για τη στασιμότητα, την
αποσπασματικότητα των μέτρων, την αναποτελεσματικότητα των δράσεων και τελικά τις ελλείψεις που
εμφανίζονται σε όλους τους τομείς, δηλαδή:
στην περιβαλλοντική πολιτική, στη θεσμική κατοχύρωση, στην εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων,
στις υποδομές.
Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει τα νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία σε καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις, η χώρα μας έχει ακόμα 1300 ανεξέλεγκτες χωματερές,
4 πόλεις που στέλνουν τα λύματά τους εντελώς ανεπεξέργαστα σε αποδέκτες και 287.000 τόνους
επικίνδυνων αποβλήτων κάθε χρόνο που κανείς δεν ξέρει τι γίνονται.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ μίλησε για την προσπάθεια του Επιμελητηρίου να παρέμβει σαν τεχνικός
σύμβουλος της Πολιτείας αλλά και σαν σύμβουλος του Πολίτη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο, σε
όλους αυτούς τους τομείς και απαρίθμησε τις δράσεις της τελευταίας τριετίας που αφορούσαν:
Την Περιβαλλοντική Στρατηγική:
Υπομνήματα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας του Γ’ ΚΠΣ
Υπομνήματα προς τον Πρωθυπουργό και την Πολιτική Ηγεσία της χώρας με αφορμή τις Διεθνείς
Εκθέσεις.
Προτάσεις προς την ΠΚΜ για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής σε θέματα Περιβάλλοντος.
Το περιβαλλοντικό δίκαιο:
Μελέτη για την εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Περιβάλλοντος .
Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και την εναρμόνισή του με την Οδηγία 97/11 (Ν. 3010/2002)
Θέσεις για την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2000/60 για τη διαχείριση των
υδατικών πόρων.
Προτάσεις για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων.
Πρωτόκολλο του Κιότο. Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την άμεση και σωστή λειτουργία του
συστήματος ελέγχου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου .
Κριτική της ΚΥΑ για την προστασία της Κορώνειας .
Πρόταση για τη συγκρότηση φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου
Αναγκαία έργα, δράσεις, κονδύλια
Μελέτες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα αναγκαία έργα διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αστικών αποβλήτων
.
Αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλονίκης .
Αντιπλημμυρική προστασία της Κ. Μακεδονίας.
Master plan Κορώνειας .
ΧΥΤΑ Ν. Ημαθίας.
Στάθηκε όμως ιδιαίτερα σε κάποια βασικά σημεία: Στα αναγκαία έργα διαχείρισης λυμάτων που πρέπει
να γίνουν ως το τέλος του 2005, στη Κεντρική Μακεδονία καιέχουν προϋπολογισθεί στα 345 εκ. ευρώ.
Στα αντίστοιχα έργα για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας που ανέρχονται
στα 260 εκ. ευρώ. Στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον 59
εκ. ευρώ. Επίσης αναφέρθηκε στη περίπτωση της λίμνης Κορώνειας, που αποτελεί διεθνές παράδειγμα
προς αποφυγήν για την ‘προστασία’ ενός ευαίσθητου οικοσυστήματος , ενώ , προσέθεσε, μιλώντας για
τα επικίνδυνα απόβλητα , ότι η ‘προστασία’ είναι ανύπαρκτη, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού της
ΔΙΑΝΑ και των βυρσοδεψείων. Τέλος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης σχεδιασμού και
περιβαλλοντικής ανευθυνότητας ανέφερε τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Ημαθίας, όπου η λύση ενός σοβαρού
περιβαλλοντικού προβλήματος δημιουργεί μία σειρά άλλων καθώς και κινδύνους για την υγεία των
πολιτών της Θεσσαλονίκης. υγεία.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Βενέτης Μπούρας παρουσίασε το νέο φιλόδοξο
σχέδιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα τις Αστικές οχλήσεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης». Το
πρόγραμμα αρχίζει στις 5 Ιουνίου, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που φέτος είναι
αφιερωμένη στις «Πράσινες Πόλεις», με ενημερωτικό σποτ στην τηλεόραση, σε συνεργασία με την
ΕΡΤ3. Θα διαρκέσει ένα έτος και τα συμπεράσματά του θα παρουσιαστούν την ημέρα περιβάλλοντος
του 2006. Η προεκλογική περίοδος για τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έχει αρχίσει ήδη,
θα είναι ιδανικό περιβάλλον για να απαιτήσουν οι πολίτες και να δεσμευτούν οι υποψήφιοι να
υλοποιήσουν τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ που εντάσσονται στην αρμοδιότητά τους.
Στόχος του προγράμματος «Αστικές οχλήσεις στο Π.Σ. Θεσσαλονίκης» είναι η καταγραφή, ποσοτική και
ποιοτική, των κυριοτέρων οχλήσεων και περιβαλλοντικών προβλημάτων στη πόλη, ο υπολογισμός
δεικτών ποιότητας ζωής · βιωσιμότητας, αλλά και ο επιμερισμός ευθυνών σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο. Κυρίως όμως η σύνθεση προτάσεων για μέτρα, άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,

για τη θεραπεία των προβλημάτων αυτών. Για κάποια από αυτά δεν θα απαιτηθούν μεγάλα έργα και
εκατομμύρια ευρώ, αλλά κοινή λογική, περιβαλλοντική συνείδηση και θέληση.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί δεν προβλέπει μόνο ομάδες ειδικών που θα μελετούν υπαρκτά ή
φανταστικά προβλήματα ερήμην του πολίτη. Πάγια αρχή του ΤΕΕ είναι η συμμετοχή των πολιτών στην
αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής τους. Αυτή η συμμετοχή θα εξασφαλιστεί
με ευρεία στατιστική έρευνα, ανοιχτές εκδηλώσεις με συμμετοχή πολιτών και φορέων για να
εξασφαλιστεί η αμφίδρομη πληροφόρηση, συναντήσεις εργασίας με την Αυτοδιοίκηση, τοπικούς φορείς,
ΜΚΟ, γιατί το ΤΕΕ δεν διεκδίκησε ποτέ το αλάνθαστο και την αποκλειστικότητα της γνώσης. Μία ακόμα
κακοδαιμονία του τόπου με εμφανή αποτελέσματα και στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ήδη έχει προχωρήσει η διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν την Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο
Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και προγραμματίζεται διήμερη εκδήλωση τον
Οκτώβριο.
Επίσης προγραμματίζεται συνάντηση εργασίας με αρμόδιους φορείς για να συζητηθεί
η συγκρότηση Φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου και ημερίδα για τη Διαχείριση των
επικινδύνων αποβλήτων

