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Περιβαλλοντική Πολιτική: Κόσµος – Ευρώπη – Ελλάδα

Στην τελευταία δεκαετία του προηγούµενου αιώνα, παρακολουθήσαµε παγκόσµιες διασκέψεις,
σχεδόν αποκλειστικά αφιερωµένες στην προστασία του περιβάλλοντος, αντανακλώντας τη
διαρκώς διευρυνόµενη ευαισθητοποίηση για το µέλλον του πλανήτη. Βεβαίως οι εξαγγελίες και τα
ευχολόγια του Ρίο άρχισαν σταδιακά να αποσύρονται, όσο πιο δεσµευτικές γινόντουσαν οι
συµβάσεις για την υλοποίησή τους. Παρ΄ όλα αυτά το πρωτόκολλο του Κιότο του ‘97 κατέληξε
φέτος το Φεβρουάριο να γίνει συνθήκη, χωρίς βεβαίως τη συµµετοχή των ΗΠΑ, του µεγαλύτερου
ρυπαντή, µε ποσοστό συµµετοχής 36,1% επί του συνόλου των εκποµπών.
Η Ευρώπη πρωτοστάτησε παγκοσµίως, όχι µόνο µε προτάσεις, συµµετοχές στις συνδιασκέψεις
και αντίστοιχες δεσµεύσεις, αλλά στην εφαρµογή πραγµατικά περιβαλλοντικής πολιτικής. Το
σηµαντικό στοιχείο αυτής της πολιτικής είναι ότι δεν περιορίζεται σε σηµειακά νοµοθετήµατα, µέτρα
και δράσεις αλλά δηµιουργεί έναν ιστό που διαπερνά και χαρακτηρίζει, ως ενιαία λογική, όλη την
Ενωτική δραστηριότητα. Βεβαίως υπάρχουν σοβαρές εσωτερικές αντιδράσεις από κράτη – µέλη
των οποίων θίγονται οι οικονοµίες, όπως και η αδυναµία άλλων να συµµορφωθούν µε τις νέες
Ευρωπαϊκές επιταγές.
Στην Ελλάδα, παρά τη σχετική βελτίωση, χάρις κυρίως στα δύο τελευταία ΚΠΣ καθώς και στην
αναγκαστική εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, υπάρχουν
σηµαντικότατες ελλείψεις:
- Στην πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος:
Η Κεντρική Εξουσία αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν έχουν αποδεχτεί στην πράξη ότι η
προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστος παράγοντας της αναπτυξιακής πορείας και όχι
µία έξωθεν επιβεβληµένη διαδικασία. Το αποτέλεσµα είναι, η περιβαλλοντική πολιτική να
περιορίζεται σε συγκεκριµένα προγράµµατα, τα µέτρα και οι δράσεις να είναι αποσπασµατικά και
συχνά αλληλοαναιρούµενα, η διαδικασία ελέγχου γραφειοκρατική. Για παράδειγµα, στα δύο
τελευταία ΚΠΣ, υπήρξαν Επιχειρησιακά προγράµµατα Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ), αλλά δεν υπήρξε
περιβαλλοντική λογική σχεδιασµού των ΚΠΣ. Έγιναν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
τα επιµέρους έργα, µεγάλα ή µικρά, αλλά ποτέ δεν έγινε συνολική περιβαλλοντική αποτίµηση των
δράσεων.
- Σε θέµατα θεσµών:
Υπάρχουν σηµαντικότατες καθυστερήσεις στην εναρµόνιση του ελληνικού θεσµικού πλαισίου µε τις
ευρωπαϊκές οδηγίες. Σηµαντικό ζήτηµα όµως είναι να πάψει να είναι γραφειοκρατική η διαδικασία
εναρµόνισης, να γίνεται σοβαρή προετοιµασία και να υπάρχει ουσιαστική εκπροσώπηση της
χώρας µας στις ευρωπαϊκές οµάδες τεχνοκρατών που προετοιµάζουν τις οδηγίες. Έτσι ώστε και να
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ακούγεται ο λόγος της χώρας µας, και να προσδιορίζονται έγκαιρα οι όποιες συνέπειες, για να
προετοιµάζεται η ελληνική κοινωνία και αγορά.
- Σε θέµατα οικονοµικών πόρων:
Μία ορθολογική περιβαλλοντική πολιτική προβλέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την
πραγµατοποίηση των απαραίτητων έργων. Η ακολουθούµενη από την Ελληνική πολιτεία είναι τόσα
λεφτά έχω, αυτά τα έργα κάνω, µε αποτέλεσµα την υποτίµηση των έργων περιβάλλοντος και των
οικονοµικών τους απαιτήσεων. Τα κονδύλια από το Γ’ ΚΠΣ για το περιβάλλον ήταν περιορισµένα,
παρά την περιβαλλοντική του κατεύθυνση, και µειώθηκαν ακόµα περισσότερο µε την τελευταία
αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡ. Αντίστοιχα στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας υπήρχε µόνο ένα µέτρο για το
περιβάλλον µε ελάχιστους πόρους.
- Στις υποδοµές:
Όλα τα παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικότατες ελλείψεις σε πολύ βασικές
περιβαλλοντικές υποδοµές. Ενώ η ΕΕ στοχεύει µε τα νέα της χρηµατοδοτικά εργαλεία σε επόµενης
γενιάς περιβαλλοντικές δράσεις, η Ελλάδα έχει ακόµα 1300 χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης
αστικών απορριµµάτων, 4 πόλεις που διαθέτουν τα λύµατά τους σε αποδέκτες χωρίς επεξεργασία
και 287.000 τόνους επικινδύνων αποβλήτων ανά έτος, που δεν ξέρει τι να τα κάνει.
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Β.

ΤΕΕ/ΤΚΜ και Περιβάλλον

Η δράση του ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά µε τα θέµατα περιβάλλοντος έχει διάρκεια και συνέχεια που
εξασφαλίζεται µε:
- τη σαφή περιβαλλοντική διάσταση του προγραµµατισµού δραστηριοτήτων όλων των
διοικήσεων των τελευταίων ετών
- τη διαρκή συγκρότηση Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος σε κάθε θητεία κατά την τελευταία
εικοσαετία.
- την ειδική γνώση και εµπειρία των µελών του, µελετητών και κατασκευαστών έργων
περιβάλλοντος, στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε αντίστοιχους τοµείς, µελών της
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας και Ερευνητικών Ιδρυµάτων, τα οποία στελεχώνουν τις Μόνιµες
Επιτροπές και τις Οµάδες Εργασίας που συγκροτεί.
- την Περιφερειακή δοµή του ΤΕΕ που επιτρέπει τη συνεργασία των Τµηµάτων, την ανταλλαγή
εµπειριών για τοπικά θέµατα αλλά κυρίως τη διαµόρφωση θέσεων για τα Πανελλαδικής
εµβέλειας θέµατα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ασκεί το ρόλο του, ως Τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας µε µία σειρά
δραστηριοτήτων όπως:
- ∆ιερεύνηση θεµάτων περιβάλλοντος για τη συγκρότηση και τεκµηρίωση θέσεων και
προτάσεων
- Υποβολή προτάσεων αλλά και άσκηση κριτικής προς την Κεντρική, την Περιφερειακή ∆ιοίκηση
και την Αυτοδιοίκηση.
- Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών µε εκλαΐκευση των θεµάτων και παρουσίασή
τους σε ανοιχτές εκδηλώσεις και άµεση συνεργασία µε τα ΜΜΕ.
- Συνεργασία µε άλλους φορείς, εθνικές και διεθνείς Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Επιµελητήρια
Μηχανικών άλλων χωρών.
- Επιµόρφωση και ενηµέρωση των µηχανικών για τη σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία
περιβαλλοντικής προστασίας.
Η τεκµηρίωση των θεµάτων, οι προτάσεις και οι παρεµβάσεις του αφορούν σε όλους τους τοµείς
που προαναφέρθηκαν, όπως φαίνεται από τις παρακάτω δράσεις της τελευταίας τριετίας
• Για θέµατα Περιβαλλοντικής Στρατηγικής:
- 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
∆ιεθνείς Εκθέσεις.
- Προτάσεις προς την ΠΚΜ για τη διαµόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής σε θέµατα
Περιβάλλοντος (∆.1).
• Για θεσµικά θέµατα:
- Εναρµόνιση του Εθνικού ∆ικαίου στην Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία Περιβάλλοντος (∆.2)
- 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 (∆.3)
- Πρωτόκολλο του Κιότο. Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την άµεση και σωστή λειτουργία του
συστήµατος ελέγχου εκποµπών αερίων θερµοκηπίου (∆.4)
- Κριτική της ΚΥΑ για την προστασία της Κορώνειας (∆.5)
- Πρόταση για τη συγκρότηση φορέα διαχείρισης του Θερµαϊκού Κόλπου
• Για θέµατα αναγκαίων έργων, δράσεων και αντίστοιχων οικονοµικών πόρων.
- Μελέτες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα αναγκαία έργα διαχείρισης Υγρών (∆.6) και Στερεών Αστικών
αποβλήτων (∆.7)
- Αντιπληµµυρική προστασία της Θεσσαλονίκης (∆.8)
- Αντιπληµµυρική προστασία της Κ. Μακεδονίας
- Master plan Κορώνειας (∆.5)
- ΧΥΤΑ Ν. Ηµαθίας (∆.11)
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Γ.

Μεγάλη καµπάνια του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Αστικό Περιβάλλον, 2005 – 2006

Στην παρούσα φάση το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αρχίζει την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου προγράµµατος
που αφορά τις «Αστικές οχλήσεις στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης».
Η έναρξη του προγράµµατος συµπίπτει µε τη Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, που φέτος είναι
αφιερωµένη στις «Πράσινες Πόλεις». Το κλείσιµό του, µετά από ένα χρόνο, θα συµπέσει µε την
προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η χρονική
συγκυρία θα είναι ιδανική για την αξιοποίηση των πορισµάτων του προγράµµατος, αφού θα τεθούν
υπόψη των υποψήφιων ∆ηµοτικών και Νοµαρχιακών αρχόντων και θα ζητηθεί η δέσµευσή τους
για την υλοποίηση των προτάσεων που εντάσσονται στην αρµοδιότητά τους.
Τα θέµατα που θα θιγούν είναι επιγραµµατικά:
- Ατµοσφαιρική ρύπανση
- Θόρυβος – δονήσεις - ακτινοβολίες
- Κυκλοφοριακό – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
- Έλλειψη - κατανοµή χώρων πρασίνου – χρήσεις γης
- Αισθητική της πόλης
- Λειτουργικότητα
- Σχέση της πόλης µε τη θάλασσα
- Γειτνίαση του αστικού ιστού µε τη βιοµηχανία
- Πληµµύρες - φυσικές καταστροφές
- Παράνοµες και επικίνδυνες δραστηριότητες εντός του αστικού ιστού
- Στερεά – Υγρά απόβλητα
- Κατανάλωση Ενέργειας
Προφανώς, η συνολική υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος δεν προκύπτει απλώς ως
άθροισµα των επιπτώσεων κάθε µιας από τις παραπάνω παραµέτρους, αλλά και από τη συνέργια
και τις αλληλεπιδράσεις τους. Γι΄αυτό, στόχος του προγράµµατος είναι η ποσοτική και ποιοτική
καταγραφή των κυριότερων οχλήσεων και των περιβαλλοντικών προβληµάτων της πόλης, ο
υπολογισµός δεικτών ποιότητας ζωής – βιωσιµότητας, βεβαίως ο καταµερισµός ευθυνών σε
ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και κυρίως η συγκρότηση προτάσεων για µέτρα, άµεσα,
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα για τη θεραπεία τους.
∆εδοµένου ότι πάγια αρχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η ανάγκη της ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών
στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής τους, η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί, εκτός από τη συγκρότηση οµάδων ειδικών για τη µελέτη των θεµάτων, θα
περιλαµβάνει: στατιστική έρευνα για την καταγραφή των προβληµάτων από τους ίδιους τους
πολίτες, ενηµερωτική καµπάνια, ανοιχτές εκδηλώσεις, µε συµµετοχή φορέων και πολιτών για τα
επί µέρους θέµατα, ώστε να εξασφαλιστεί αµφίδροµη πληροφόρηση, συνεργασία µε την
Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς. Άλλωστε η καµπάνια ξεκινά µε ενηµερωτικό σποτ στην
τηλεόραση, σε συνεργασία µε την ΕΡΤ3 ενώ προβλέπεται και η παραγωγή ντοκυµαντέρ.
Σχετικά δε µε τις προτάσεις, στόχος είναι να µην περιοριστούν σε µεγάλα επονοµαζόµενα και
ακριβά έργα αλλά και σε απλές, εύκολες και κοινής λογικής λύσεις που µπορούν να βελτιώσουν
αισθητά την καθηµερινότητά µας.
Τέλος, η µελέτη των αστικών οχλήσεων ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη αλλά δεν θα σταµατήσει εκεί.
Θα συνεχιστεί και για τα άλλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει ακόµα η
δυνατότητα όχι µόνο βελτιωτικών αλλά και προληπτικών δράσεων.
Ήδη έχει γίνει µελέτη των θεµάτων που αφορούν την Ατµοσφαιρική Ρύπανση στο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης (∆.9) και προγραµµατίζεται διήµερη εκδήλωση τον Οκτώβριο.
Άλλες εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται για το φθινόπωρο είναι συνάντηση φορέων για το
Θερµαϊκό Κόλπο (∆.10), όπου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθεί ολοκληρωµένη πρόταση του
Τµήµατος για τη δηµιουργία φορέα διαχείρισής και ηµερίδα για τη ∆ιαχείριση των επικινδύνων
αποβλήτων.
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∆.

Συνοπτική παρουσίαση θέσεων και επεξεργασιών του ΤΕΕ/ΤΚΜ

∆1.
Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
για την κατάρτιση των κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης, σε
θέµατα περιβάλλοντος.
«Σχετικά µε τον στόχο της αναβάθµισης και προστασίας του περιβάλλοντος, βασική παρατήρηση
είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τα επόµενα βήµατα µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη,
η χώρα µας και κατά συνέπεια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει λύσει πρωτογενή
προβλήµατα και στερείται βασικών περιβαλλοντικών υποδοµών. Οι λόγοι είναι γνωστοί:
- Οι ελλείψεις του θεσµικού πλαισίου. Η εναρµόνιση των εθνικών θεσµών µε τις Ευρωπαϊκές
οδηγίες γίνεται γραφειοκρατικά -όπως στην περίπτωση της διαχείρισης υδατικών πόρων - ή
καθόλου, όπως στην περίπτωση των επικινδύνων αποβλήτων. Το αποτέλεσµα είναι η
αδυναµία προγραµµατισµού δράσεων, σύνταξη µελετών, ωρίµανση και υλοποίηση έργων.
- Η έλλειψη ορθολογικού προγραµµατισµού, τα πρωθύστερα, οι σηµειακές επεµβάσεις.
Σηµαντικό παράδειγµα είναι η διαχείριση των αστικών απορριµµάτων, όπου συντάχθηκαν τα
Νοµαρχιακά Σχέδια, για να φανεί στη συνέχεια η αδυναµία συνεργασίας τους και η ανάγκη
σύνταξης Περιφερειακών Σχεδίων και εν τέλει Εθνικού Σχεδίου. Το αποτέλεσµα είναι όχι µόνο
η έλλειψη υποδοµών και διαδικασιών ολοκληρωµένης διαχείρισης αλλά και η ύπαρξη,
πανελλαδικά και στην περιφέρειά µας, πολλών χώρων όπου συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη
απόρριψη.
- Η έλλειψη πόρων. Παρότι το Γ’ ΚΠΣ είχε θεωρητικά περιβαλλοντική κατεύθυνση, τα κονδύλια
που διατέθηκαν για το περιβάλλον ήταν περιορισµένα ενώ στην πρόσφατη πρόταση
αναθεώρησης του ΕΠΠΕΡ µειώθηκαν ακόµα περισσότερο. Αντίστοιχα στο ΠΕΠ κ. Μακεδονίας
υπήρχε µόνο ένα µέτρο για το περιβάλλον µε ελάχιστους πόρους, όπως αρχικά είχαµε
παρατηρήσει.
- Η έλλειψη επαρκώς ενηµερωµένης και στελεχωµένης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οργανωµένης µε
επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και η µη υποστήριξη δοµών όπως το Σώµα ελεγκτών
περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλιστεί ο ουσιαστικός έλεγχος και η απρόσκοπτη εφαρµογή
νόµων και θεσµών.
και κυρίως η έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης σε πολιτικό επίπεδο, η οποία να διαπνέει την
Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και βεβαίως τους πολίτες.
Με αυτά τα δεδοµένα, άµεσα ζητούµενα είναι:
- Η ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αστικών αποβλήτων
µέχρι το 2006. Για όσα έργα δεν υλοποιηθούν, να εξασφαλιστεί η ωριµότητά τους και η
δυνατότητα χρηµατοδότησης για άµεση υλοποίησής τους στην αρχή της νέας περιόδου.
- Η συγκρότηση εθνικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ώστε να
προχωρήσει άµεσα ο σχεδιασµός έργων και η ωρίµανση µελετών για την υλοποίησή τους στη
νέα περίοδο.
- Η ενεργοποίηση του νόµου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων ώστε να προχωρήσουν οι
σχετικές µελέτες και να υλοποιηθεί το πνεύµα της οδηγίας για αειφόρο διαχείριση.
- Η συγκρότηση οργανωµένης δοµής και σχεδίου για τη διαχείριση του Θερµαϊκού κόλπου, η
διαµόρφωση δηλαδή πλήρους υπόβαθρου ώστε οι απαιτούµενες δράσεις να ενταχθούν στο
νέο σχέδιο.
- Η ολοκλήρωση µέχρι το 2006 των άµεσων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας ώστε να
προχωρήσουµε σε πληρέστερες µορφές διαχείρισης.
- Η οργάνωση και ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της
Ε.Ε. όπως αναγράφονται στην Εγκύκλιο 2 του ΥΠΟΙΚΟ, απαιτούν εκτός από θεσµούς,
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ορθολογικό σχεδιασµό και σύγχρονη τεχνολογία, σηµαντικές ικανότητες και γνώσεις από τη
∆ηµόσια ∆ιοίκήση για να παρακολουθήσει και να ελέγξει την επίτευξη των στόχων.
∆υστυχώς, ούτε η χώρα και φυσικά ούτε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να
αντιµετωπίσουν απρόσκοπτα τις νέες προκλήσεις, εφόσον υπάρχει σωρεία ανοιχτών ζητηµάτων
τα οποία όφειλαν να έχουν λυθεί από τις µέχρι τώρα δράσεις και µέσω των τριών Κοινοτικών
Πλαισίων Στήριξης. Εποµένως, το νέο σχέδιο Ανάπτυξης εκ των πραγµάτων χρεώνεται να
καλύψει τις ελλείψεις του τρέχοντος και των παρελθόντων.
Ευελπιστούµε σε µία στενή συνεργασία µε την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, ώστε µετά την
κατάρτιση των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης και τον ελάχιστο διαθέσιµο χρόνο
για την υποβολή σχετικών προτάσεων, να προχωρήσουµε οργανωµένα στα επόµενα βήµατα που
καθορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπ.Οι.Ο.»
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∆.2

Εναρµόνιση του Εθνικού Περιβαλλοντικού ∆ικαίου µε το Κοινοτικό

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ παρακολουθεί συστηµατικά τη περιβαλλοντική νοµοθεσία και την εξέλιξη της σε
Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, έργο που παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες καθώς Εθνικός
Φορέας ή Υπουργείο δεν έχει πλήρη εικόνα για το συγκεκριµένο θέµα.
Βασικό συµπέρασµα αυτής της παρακολούθησης είναι η ανάγκη ενίσχυσης και επιτάχυνσης της
διαδικασίας εναρµόνισης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες
περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή σήµερα εξελίσσεται µε σηµαντική καθυστέρηση, εκθέτει και
κοστίζει στην χώρα µας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην διαχείριση του περιβάλλοντος και στην
κατανοµή των πόρων. Αποδεικνύει δε την συνολική υποτίµηση των περιβαλλοντικών θεµάτων.
Η διαδικασία εναρµόνισης του θεσµικού πλαισίου δεν αποτελεί µια απλή γραφειοκρατική
διαδικασία αλλά έχει σηµαντικό πολιτικό και τεχνοκρατικό χαρακτήρα, µπορεί να συνεισφέρει στην
ποιότητα ζωής και στην ολοκληρωµένη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα
βέβαια απαιτεί σηµαντική προετοιµασία και εκπροσώπηση της χώρας µας στις αντίστοιχες
ευρωπαϊκές οµάδες -υπουργών και τεχνοκρατών- που προετοιµάζουν τις οδηγίες ώστε ο λόγος
της χώρας µας να ακούγεται, να είµαστε ουσιαστικά προετοιµασµένοι για την εφαρµογή των
οδηγιών και να προσδιορίζονται εκ των προτέρων οι όποιες επιπτώσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών
στην ελληνική κοινωνία και αγορά.
Σηµειώνεται ότι εκκρεµούν τουλάχιστον 10 σηµαντικότατες περιβαλλοντικές οδηγίες όπως αυτή
που αφορά στην αποτέφρωση των αποβλήτων, το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα, την πρόσβαση
του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη κατάρτιση ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το περιβάλλον, αλλά και τροποποιήσεις παλαιοτέρων
οδηγιών όπως αυτή που αφορά στην αντιµετώπιση των κινδύνων ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης,
τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασιών. Επιπλέον εντός του 2005 η Ελλάδα θα πρέπει
να ενσωµατώσει στο δίκαιο της οδηγίες που αφορούν σε επικίνδυνες ουσίες, τη χρήση οργανικών
διαλυτών κ.α.

-

Οδηγίες που η εναρµόνισή τους εκκρεµεί επί 3 και πλέον χρόνια
Οδηγία 2001/42/ΕΚ, «Σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων»
Οδηγία 2001/80/ΕΚ, «Για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων
ρύπων»
Οδηγία 2001/81/ΕΚ, «Σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους
ατµοσφαιρικούς ρύπους»
Οδηγία 2000/76/ΕΚ , «Για την αποτέφρωση των αποβλήτων» Η Ελλάδα έχει ήδη
καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
Κανονισµός 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.
Οδηγίες µε τις οποίες οφείλει να εναρµονιστεί η Ελληνική Νοµοθεσία
εντός του 2005
Μήνας
προσαρµογής

Φεβρουάριος 2005

Μάιος 2005

Τίτλος οδηγίας
Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας
90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου
Οδηγία 2004/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 21ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα
ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων
προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε
µη οδικά κινητά µηχανήµατα
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Ιούνιος 2005

Αύγουστος 2005

Σεπτέµβριος 2005

Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην
κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το
περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του
κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και
96/61/ΕΚ του Συµβουλίου
Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 16ης ∆εκεµβρίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του
Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες
Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 11ης Φεβρουαρίου 2004, που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις
συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας - ∆ήλωση του
Συµβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών
οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε
χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας
αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ
Οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε
την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή ένατη φορά, της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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Επικίνδυνα απόβλητα

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της χώρας και µια σοβαρή πηγή πρόκλησης ρύπανσης στο
έδαφος, στα ύδατα και στο περιβάλλον γενικότερα είναι η έλλειψη ολοκληρωµένου θεσµικού
πλαισίου και βασικών υποδοµών για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.
Επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που περιέχουν τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες,
καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και µεταλλαξιογόνες ουσίες καθώς και κάθε ουσία που
µπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά, τον αέρα ή το έδαφος.
Η παραγόµενη ποσότητα στερεών ΕΠ.ΑΠ και ιλύων στο σύνολο της χώρας έχει σταθεροποιηθεί τα
τελευταία στους 287000 περίπου τον/ετος, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 33% σε σχέση
µε το 1988. Περίπου το 85 – 90% της ετήσιας παραγωγής ΕΠ.ΑΠ προέρχεται από ένα µικρό
σχετικά αριθµό µονάδων (20 έως 25), από στους κλάδους της µεταλλουργίας, της διύλισης του
αργού πετρελαίου και της παραγωγής χηµικών προϊόντων και λιπασµάτων.
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από τα ετήσια παραγόµενα ΕΠ.ΑΠ περίπου:
• Το 76% αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία
• Το 22.50% ανακυκλώνονται ως παραπροϊόντα, ως καύσιµα ή ως πρόσθετα υλικά
• Το 1% υφίστανται επεξεργασία µε σταθεροποίηση / στερεοποίηση
• Ποσοστό µικρότερο του 0.50% µεταφέρονται στο εξωτερικό για ανακύκλωση,
θερµοκαταστροφή ή τελική διάθεση.
Ένα σηµαντικό πρόβληµα σχετικό µε τη διασυνοριακή µεταφορά των επικινδύνων, είναι η
απαγόρευση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά να διακινούνται από το λιµάνι της, όσα
παράγονται από δραστηριότητες εκτός των διοικητικών ορίων της, µε αποτέλεσµα ο κύριος όγκος
τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, που παράγονται από την υπόλοιπη χώρα και µεταφέρονται
στο εξωτερικό, να διακινούνται από το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης.
Κατά συνέπεια µεγάλες ποσότητες επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων διασχίζουν σχεδόν όλη τη
χώρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχηµάτων µε σοβαρότατες συνέπειες για τη
δηµόσια υγεία. Παράλληλα αυξάνεται το κόστος διάθεσής τους ενώ η κατ΄ έτος αύξηση των
διακινούµενων ποσοτήτων από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, µειώνει τη δυνατότητα ελέγχου από τις
αρµόδιες υπηρεσίες. Παρά τις επανειληµµένες κινήσεις της ΝΑ Θεσσαλονίκης, η ΝΑ Πειραιά δεν
έχει άρει την απαγόρευση.
Στον πίνακα φαίνονται οι ποσότητες που διακινούνται από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης σε σχέση µε
τις παραγόµενες στο Νοµό.
Έτος
διακινούµενες
ποσότητες
(τόνοι)

1996
14

1997
150

1998

1999

2000

83

368

425

2001
1029

2002

2003

404

1566

παραγόµενες
11
1,5
11
10
16
3,5
266
880*
στο Νοµό. (τόνοι)
* Στις ποσότητες αυτές περιλαµβάνονται οι 756 τόνοι ληγµένων φυτοφαρµάκων της ∆ΙΑΝΑ που
µεταφέρθηκαν στην Γερµάνία για καταστροφή.
Πάντως το ποσοστό των επικινδύνων αποβλήτων που µεταφέρεται στο εξωτερικό για τελική
διάθεση είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τις παραγόµενες ποσότητες και αυτό οφείλεται κυρίως στο
κόστος. Ειδικά οι µικρές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη
δαπάνη µε αποτέλεσµα πολλά από τα παραγόµενα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται είτε σε
χώρους διάθεσης µη επικινδύνων ή να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Αποτέλεσµα είναι η ύπαρξη
στην Ελλάδα σηµαντικού αριθµού ρυπασµένων χώρων, γεγονός που δηµιουργεί την ανάγκη να
αντιµετωπιστεί το έδαφος, η «ρυπασµένη γη» ως καθαυτό απόβλητο. Ωστόσο, είναι αρκετές οι
περιπτώσεις όπου βιοµηχανικά συγκροτήµατα αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης
κάποιων συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων.
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Στο Νοµό Θεσσαλονίκης µέχρι στιγµής υπάρχουν εννέα (9) αδειοδοτηµένες εταιρίες συλλογής και
µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και δύο (2) χώροι που διαθέτουν άδεια για προσωρινή
αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων. Στην Αθήνα, στην περιοχή Ασπροπύργου, τα τελευταία δύο
χρόνια λειτουργεί βιοµηχανία επεξεργασίας και αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων για την
παραγωγή κυρίως εναλλακτικών καυσίµων.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι:
 Η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου
 Η έλλειψη Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.
 Η µη ύπαρξη χώρων υγειονοµικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων και ολοκληρωµένων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας /αποτέφρωσης τους
 Η προσωρινή – ηµιελεγχόµενη – αποθήκευση που ακολουθείται σε συντριπτική πλειοψηφία
από παράνοµη απόρριψη,
 Η έλλειψη στοιχείων σε εθνικό και νοµαρχιακό επίπεδο αναφορικά µε τις παραγόµενες
ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων καθώς και των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών τους.
συνηγορούν στη δηµιουργία ενός σοβαρού προβλήµατος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο µε αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας.
Με βάση τα παραπάνω, κάποιες άµεσες και αναγκαίες δράσεις είναι οι εξής:
1. η συµπλήρωση της ισχύουσας νοµοθεσίας µε εθνικό σχεδιασµό και διαδικασίες
περιφερειακής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, εµπλοκή των αρµόδιων
περιφερειακών υπηρεσιών στις διαδικασίες έκδοσης αδειών για τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων, συλλογής στοιχείων, τήρησης µητρώων, σύνταξης εκθέσεων κλπ. Η
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων θα πρέπει να συνοδευτεί από ενίσχυση µε εξειδικευµένο
προσωπικό.
2. Η ένταξη στο εθνικό σχεδιασµό και η κατασκευή µονάδας αδρανοποίησης και επεξεργασίας
και χώρου διάθεσης υπολειµµάτων και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
3. η σύνταξη και εφαρµογή εθνικού σχεδίου για τις διαδικασίες εξαγωγής των επικίνδυνων
αποβλήτων σε άλλες χώρες µε κριτήρια περιβαλλοντικά, χωροταξικά και οικονοµικά.
Θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η άµεση διαµεσολάβηση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την άρση της
απόφασης του Νοµάρχη Πειραιά για την εξαγωγή των επικίνδυνων αποβλήτων.
4. Προετοιµασία της χώρας µας και η εναρµόνισή της µε την νέα Θεµατική Στρατηγική για την
Προστασία του Εδάφους που προωθείται από την Ε.Ε.
5. Εκπόνηση ελληνικής νοµοθεσίας σχετική µε την ποιότητα των εδαφών (οριακές τιµές
ρύπων) σε σχέση µε τις χρήσεις γης. Είναι αναγκαία προς αυτήν τη κατεύθυνση η
εκπόνηση των µελετών Εκτίµησης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου για το έδαφος και το
υπόγειο νερό. Παράλληλα απαιτείται:
¾ Η δηµιουργία ενός καταλόγου ρυπασµένων περιοχών σε εθνικό/ περιφερειακό
επίπεδο όπου θα έχουν καταγραφεί όλα τα χαρακτηριστικά των εδαφών και του
υπόγειου νερού, µε σκοπό την εξυγίανσή τους.
¾ Η καθιέρωση ενός συστήµατος περιβαλλοντικού ελέγχου του εδάφους και των
υπόγειων νερών, ώστε ο έλεγχος να γίνεται συστηµατικά και να χρησιµοποιεί
αναλυτικές ενιαίες µεθόδους για λόγους συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων.
Αξίζει να σηµειωθεί σ΄αυτό το σηµείο η ύπαρξη βαρύτατα ρυπασµένων εδαφών στη Θεσσαλονίκη
όπως στην περίπτωση της ∆ΙΑΝΑ και των βυρσοδεψείων, θέµατα µε τα οποία ήδη ασχολείται το
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Χρήσιµη επίσης θα ήταν η σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, ενός οργάνου κοινωνικού διαλόγου µε τη συµµετοχή αρµόδιων υπηρεσιακών
παραγόντων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων,
παραγωγών επικινδύνων αποβλήτων, επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τη διαχείρισή τους, Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων κλπ.
Σηµείωση: Τα παραπάνω στοιχεία περιλαµβάνονται στο πόρισµα Οµάδας Εργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το πλήρες
κείµενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.tkm.tee.gr (∆ραστηριότητες ΤΕΕ/ΤΚΜ- Οµάδες
Εργασίας – Θέµατα περιβάλλοντος)
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Πρωτόκολλο του Κιότο

Το Σύστηµα Εµπορίας Εκποµπών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους στον αγώνα κατά της
µεταβολής του κλίµατος. Αποτελεί το πρώτο διεθνές σύστηµα εµπορίας για εκποµπές CO2 στον
κόσµο. Καλύπτει περίπου 12.000 εγκαταστάσεις στις οποίες αντιστοιχεί σχεδόν το µισό των
εκποµπών CO2 στην Ευρώπη.
Ο στόχος του είναι να βοηθηθούν τα κράτη µέλη της ΕΕ να επιτύχουν τη συµµόρφωση προς τις
δεσµεύσεις τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η εµπορία εκποµπών δεν
συνεπάγεται νέους περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά παρέχει τη δυνατότητα συµµόρφωσης, κατά
τρόπο λιγότερο δαπανηρό, προς στόχους υφισταµένους βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η
παροχή στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν της δυνατότητας να αγοράζουν ή να πωλούν
δικαιώµατα εκποµπής σηµαίνει ότι οι στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε το ελάχιστο κόστος.
Σε περίπτωση που το σύστηµα εµπορίας εκποµπών δεν είχε υιοθετηθεί, θα έπρεπε να είχαν
ληφθεί άλλα µέτρα, περισσότερο δαπανηρά.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει τρεις (3) µηχανισµούς µέσω των οποίων οι χώρες δύνανται
να περιορίσουν το κόστος µείωσης των εκποµπών τους. Στους µηχανισµούς αυτούς
περιλαµβάνεται και η εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, η οποία θα λειτουργήσει από το 2008 σε
διεθνές επίπεδο. ∆εδοµένου ότι οι συναλλαγές εκποµπών αποτελούν νέο εργαλείο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεώρησε σηµαντικό να αποκτηθεί από τα Κράτη Μέλη της η σχετική εµπειρία πριν
αρχίσει το διεθνές πρόγραµµα συναλλαγών εκποµπών.
Η Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου
2003 (L 275/ 25.10.03) για τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του
Συµβουλίου, προβλέπει τη λειτουργία ενός Κοινοτικού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των δεσµεύσεων
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - µελών της για µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου.
Η Ελλάδα είναι πλήρες συµβαλλόµενο µέρος της Σύµβασης για τις κλιµατικές αλλαγές, έχει
κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο (Ν. 3017/2002) και είναι ένα από τα 39 συµβαλλόµενα µέρη τα
οποία έχουν δεσµευθεί µε ποσοτικό απόλυτο όριο των εκποµπών.
Το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για την περίοδο
2005-2007, σε εφαρµογή της Οδηγίας 2003/87/EK, εκπονήθηκε από το ΥΠΑΝ. Η Ελλάδα κατέθεσε
το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής 2005-2007 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/12/2004. Εκκρεµεί
όµως η έγκριση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ελλάδα έχει πλέον ενσωµατώσει την Οδηγία 2003/87 στην εθνική νοµοθεσία µέσω της ΚΥΑ
54409/2632/2004 µε σηµαντική όµως καθυστέρηση έχουν αδειοδοτηθεί η υπόχρεες
εγκαταστάσεις.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισηµαίνει ότι ανεξάρτητα των καθυστερήσεων που ήδη έχουν δηµιουργήσει
σηµαντικά προβλήµατα στη χώρα αλλά και στις επιχειρήσεις θα πρέπει για την απρόσκοπτη
εφαρµογή της Οδηγίας να γίνουν άµεσα οι ακόλουθες ενέργειες.
•
•
•
•

Ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Καταγραφής Συναλλαγών /
ΕΚΣΣ(National Registry)
∆ιαπίστευση ανεξάρτητων φορέων για την επαλήθευση των ετήσιων εκθέσεων
παρακολούθησης εκποµπών κάθε εγκατάστασης που εµπίπτει στο σύστηµα. Το
συγκεκριµένο θέµα συνδέεται άµεσα και µε τη λειτουργία του ΕΣΥ∆
Ουσιαστική πληροφόρηση των υπόχρεων εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του
συστήµατος.
Επίλυση προβληµάτων που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος εµπορίας ρύπων
όπως αδειοδοτήσεις, τρόπο λειτουργίας συστήµατος, εκπαίδευση κτλ.
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•

Προσπάθεια για να µη µετακυληθεί το κόστος της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία από τις
επιχειρήσεις στους καταναλωτές
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Προστασία λίµνης Κορώνειας

Η προστασία της λίµνης Κορώνειας είναι παράδειγµα ασυνάρτητης πολιτικής και πρακτικής, τελικά
έλλειψης πολιτικής βούλησης. Το αποτέλεσµα είναι η προσωρινή αναστολή της εξαφάνισης της
λίµνης, λόγω βροχοπτώσεων και όχι λόγω µέτρων για τη σωτηρία της.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 1998 και µετά από προσεκτική µελέτη του τότε masterplan, ήταν ο µόνος
φορέας που είχε υποβάλλει λεπτοµερείς προτάσεις και παρατηρήσεις. Από τότε επιζητά, µάλλον
ανεπιτυχώς, τη συνεργασία µε τους αρµόδιους, ενώ συνεχίζει να επισηµαίνει σε κάθε ευκαιρία το
αυτονόητο:
Ότι τα προγραµµατιζόµενα έργα, υψηλής τεχνικής αξίας και ακόµα υψηλότερου προϋπολογισµού,
αφού επανειληµµένα εξαγγέλθηκαν, εάν ποτέ υλοποιηθούν, δεν θα έχουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα, εφόσον δεν προωθηθούν ριζοσπαστικές αλλαγές στις καλλιέργειες
Πάγιες προτάσεις του Τµήµατος επί σειρά ετών ήταν:
- η αναγνώριση της εθνικής σηµασίας του προβλήµατος και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον
Υπουργό Μακεδονίας Θράκης και το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- η ουσιαστική επέκταση του Αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος του Υπουργείου Γεωργίας. Η
προώθηση από την ΝΑΘ και το Υπ. Γεωργίας διαρθρωτικών αλλαγών στις καλλιέργειες µε
βασικό χαρακτηριστικό την εφάπαξ χρηµατοδότηση για την αλλαγή αρδευτικών µεθόδων, τον
εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών µε στόχο την βιωσιµότητα των αγροτικών
νοικοκυριών της περιοχής.
- και τέλος, η άµεση έκδοση του Π∆ για τις προστατευόµενες περιοχές των υγροβιότοπων της
λεκάνης.
Εν τω µεταξύ δεν υπάρχουν εξελίξεις σχετικές µε την υλοποίηση του master plan, δεν υπάρχουν
σχετικές αποφάσεις και χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα από το ΥΠΟΙΟ και κάποια όργανα όπως η
επιτροπή επίβλεψης στην οποία συµµετέχουµε δεν λειτουργούν.
που επηρεάζουν τη δοµή και λειτουργία του οικοσυστήµατος.
Αντί του αναµενόµενου Π∆, υπογράφτηκε τελικά Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία είναι σε ισχύ
από τον Μάρτιο του 2004. Με την ΚΥΑ 6919/2004, τo υγροτοπικό σύστηµα των λιµνών
Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών χαρακτηρίσθηκε ως Εθνικό Πάρκο και καθορίσθηκαν
ζώνες προστασίας, χρήσεις γης, περιορισµοί και όροι δόµησης για την περιοχή.
Όµως, το νέο αυτό νοµοθετικό πλαίσιο, προκαλεί σοβαρότατα προβλήµατα στη ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Λαγκαδά καθώς και σε ένα µέρος του Ν. Χαλκιδικής, χωρίς
παράλληλα να δηµιουργεί τις συνθήκες αποτελεσµατικής προστασίας για την περιοχή.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι το όριο των 2000 κατοίκων που προβλέπεται
συνολικά για την επέκταση νέων και υφιστάµενων οικισµών στη περιοχή της λεκάνης Μυγδονίας,
δηλαδή σε µία περιοχή που αποτελεί το 51% της επιφάνειας του Ν. Θεσσαλονίκης και αφορά 16
∆ήµους του Ν. Θεσσαλονίκης (72 οικισµούς) και το 12% της επιφάνειας του Ν. Χαλκιδικής και
αφορά 4 δήµους (11 οικισµούς) του Ν. Χαλκιδικής.
Χαρακτηριστικό δείγµα προχειρότητας είναι ότι η Ειδική περιβαλλοντική Μελέτη βάσει της οποίας
εκδόθηκε η ΚΥΑ του 2004 στηρίχθηκε σε πληθυσµιακά στοιχεία της 1981-1991 τα οποία δεν
αντιπροσωπεύουν την πραγµατική αύξηση οικισµών της περιοχής. Τα νέα χωροταξικά δεδοµένα
της περιοχής δηλαδή, όπως η διέλευση της Εγνατίας οδού, οι προτάσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου
Θεσσαλονίκης, το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν λήφθηκαν
υπόψη.
Επίσης τα όρια - περιορισµοί που αφορούν διάφορα έργα και δραστηριότητες δεν προέκυψαν από
µελέτη αλλά από εναρµόνιση στην αλλαγή του θεσµικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης
µε αποτέλεσµα να µην αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι βασικές αιτίες που οδήγησαν στην
υποβάθµιση της λίµνης (π.χ. γεωτρήσεις, υδροβόρες και ιδιαίτερα ρυπογόνες βιοµηχανίες κ.α.)
Το ΤΕΕ προτείνει άµεσα την τροποποίηση της παραπάνω ΚΥΑ µετά από επικαιροποίηση της
ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης ώστε να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις αυθαίρετης
δόµησης και ανάπτυξης οι οποίες θα επιβαρύνουν επιπρόσθετα την περιοχή.
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Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Η καθυστερηµένη υλοποίηση των Νοµαρχιακών σχεδίων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και η
ανεπάρκεια πόρων ιδιαίτερα στα Εθνικό και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο του Γ’ ΚΠΣ
δηµιουργούν σοβαρότατες ανησυχίες.
Σχετικά µεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται όσον αφορά τα έργα που πρέπει να έχουν παραδοθεί
µέχρι τις 31/12/2005. Συγκεκριµένα µέχρι το τέλος του 2005 απαιτείται να κατασκευαστούν 41
καινούριες µονάδες και να γίνει επέκταση σε 10 υφιστάµενες. Αντίστοιχα, σε 61 οικισµούς
απαιτείται να κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο και σε 39 να ολοκληρωθεί το
υφιστάµενο δίκτυο αγωγών.
Το συνολικό κόστος των έργων αυτών εκτιµάται περίπου σε 345 εκατ. ευρώ που κατανέµεται σε
132 εκ. ευρώ για τα αποχετευτικά δίκτυα και σε 213 εκατ. ευρώ για τις µονάδες επεξεργασίας
αποβλήτων. Μάλιστα, το κόστος αυτό είναι το ελάχιστο δυνατόν, αφού δεν λαµβάνονται υπόψη
στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν αύξηση των δαπανών (όπως στις περιπτώσεις οικισµών µε
αποχευτικά δίκτυα που διαθέτουν τα λύµατά τους σε γλυκά νερά ή εκβολές ποταµών, σε περιοχές
µε «δύσκολη» µορφολογία εδάφους ή επιβάρυνση από τυχόν συνεπεξεργασία βιοµηχανικών ή
βιοτεχνικών αποβλήτων).
Από την κατανοµή των απαιτούµενων έργων στις διάφορες περιοχές φαίνεται ότι τα περισσότερα
έργα και η µεγαλύτερη χρηµατοδότηση συγκεντρώνονται στο Νοµό Θεσσαλονίκης (190,495
εκατ. ευρώ, έναντι 41,9 εκατ, στον αµέσως επόµενο νοµό, το νοµό Πιερίας). Προτείνεται:
1. Κατηγοριοποίηση των επιλογών και των προτεραιοτήτων και πολιτική-κοινωνική δέσµευση
και παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος.
2. Συντονισµένη διεκδίκηση και εξασφάλιση πιστώσεων µε βάση τις προτεραιότητες. ∆ιάθεση
πιστώσεων για την µελετητική ωρίµανση και αδειοδότηση έργων.
3. Λειτουργία όλων των υφιστάµενων µονάδων και εξασφάλιση της λειτουργίας και όλων των
προβλεπόµενων µονάδων. ∆ραστηριοποίηση των αντίστοιχων ελεγκτικών υπηρεσιών
περιβάλλοντος των Νοµαρχιών. Αξιοποίηση πρωτοβουλιών συνεργασίας ΟΤΑ για την
λειτουργία ΕΕΛ και αξιοποίηση του ιδιωτικού τοµέα.
4. Προτεραιότητα στα δίκτυα αποχέτευσης στις περιοχές µε βεβαρηµένους αποδέκτες και στις
περιοχές µε υφιστάµενες ΕΕΛ.
Σηµείωση: Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.tkm.tee.gr (∆ραστηριότητες
ΤΕΕ/ΤΚΜ- Οµάδες Εργασίας – Παλαιότερες ΟΕ - Θέµατα περιβάλλοντος)
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∆.7

Έργα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και συνολικά στην χώρα µας τα θέµατα διαχείρισης
στερεών αποβλήτων αποτελούν το κρισιµότερο θέµα περιβάλλοντος διότι : παρατηρείται σηµαντική
καθυστέρηση και στα θέµατα θεσµικού πλαισίου, και στην υλοποίηση έργων και στην ενσωµάτωση
της τεχνογνωσίας από την διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.
Σήµερα έργα προϋπολογισµού 64% των Νοµαρχιακών Σχεδίων (60 δις δρχ.) στα οποία
περιλαµβάνονται όλα τα έργα µεταφόρτωσης, ανακύκλωσης, ενεργειακής αξιοποίησης και
επεξεργασίας και διάθεσης των ειδικών αποβλήτων (αδρανή, φρούτα, κλπ.) δεν έχουν
ωρίµανση, χρηµατοδότηση και φορείς υλοποίησης. Το συνολικό κόστος των έργων που
προκύπτει από τους νοµαρχιακούς σχεδιασµούς αγγίζει τα 262.000.000 ευρώ για Π.Κ.Μ,
χωρίς να περιλαµβάνει αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα καθυστέρησης παρουσιάζει
συνέχεια οι Νοµοί Ηµαθίας και Σερρών. Επισηµαίνουµε ότι και
από το Ταµείο Συνοχής δεν αντιµετωπίζουν τις απαιτήσεις
ολοκληρωµένη διαχείριση, µείωση παραγωγής, διαλογή στη
υλικών και ενέργειας.

ο Νοµός Θεσσαλονίκης και στη
τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για
πηγή, επεξεργασία και ανάκτηση

Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των κονδυλίων που είναι δυνατόν να διατεθούν από το Ταµείο
Συνοχής, το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, τον ιδιωτικό τοµέα καθώς και τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από το νοµοθετικό πλαίσιο, πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα η επικαιροποίηση των
υφιστάµενων σχεδίων σε επίπεδο περιφέρειας µε την απαραίτητη θεσµική κάλυψη.
Επιπλέον, για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί βάσει εθνικής νοµοθεσίας επιβάλλεται να
προχωρήσουν τα εξής:
-

Η ανάπτυξη Συστηµάτων ∆ιαλογής στην Πηγή, ιδιαίτερα για τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Η ανάπτυξη Μονάδων Επεξεργασίας κατ' ελάχιστο για τα βιοαποικοδοµήσιµα υλικά.
Η
κατασκευή
και
λειτουργίας
µονάδων
Ανάκτησης
Ενέργειας
από
τα
βιοαποικοδοµήσιµα υλικά σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τα παρακάτω άµεσα µέτρα για την Κεντρική Μακεδονία :
•
Επικαιροποίηση του σχεδιασµού σε επίπεδο Περιφέρειας.
•
Αποσαφήνιση του ύψους των κονδυλίων που αναλογούν στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
•
Εντατικοποίηση της εφαρµογής σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης µε κύριο στοιχείο
την πρόληψη και τη µείωση στην πηγή, διαλογή στην πηγή και αύξηση ποσοστών
ανακύκλωσης.
•
Επιλογή µονάδων επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων
σε περιφερειακό επίπεδο
•
Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης, ώστε µε τη µεταφορά των απορριµµάτων σε
οργανωµένους χώρους, να γίνει δυνατή η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών.
•
Αποκατάσταση παλαιών χώρων.
Στο θέµα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι βιώσιµες λύσεις και ο σχεδιασµός
προϋποθέτουν κοινωνική αποδοχή, οικονοµικά εργαλεία και περιβαλλοντικές συνιστώσες, σε
συγκριτική βάση όµως. Συνεπάγονται και επιβάρυνση των παραγωγών των αποβλήτων, δηλαδή
των πολιτών. Για αυτό δεν υπάρχουν οριστικές λύσεις. Οριστική είναι µόνο η αναγκαιότητα για
συνεχείς ανατροπές νοοτροπιών, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία και αναγνωρίζεται η ανάγκη για
διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Σηµείωση: Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.tkm.tee.gr (∆ραστηριότητες
ΤΕΕ/ΤΚΜ- Οµάδες Εργασίας – Παλαιότερες ΟΕ - Θέµατα περιβάλλοντος)
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∆.8

Αντιπληµµυρική Προστασίας της Θεσ/νίκης.

Η µελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ αφορούσε σε πρώτη φάση έγινε στην αναγνώριση και καταγραφή των
βασικών προβληµάτων της ευρύτερης περιοχής, όπως οριοθετείται ∆υτικά από τον Αξιό ποταµό
και Ανατολικά µέχρι και τον ∆ήµο Θερµαϊκού και διατυπώθηκαν οι αναγκαίες λύσεις για την
αντιµετώπισή τους. Στόχος της ήταν να επισηµάνει τους κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή του
ΠΣΘ, να παρουσιάσει τις αναγκαίες άµεσες παρεµβάσεις, προκειµένου να γίνει ο αναγκαίος
προγραµµατισµός από τις αρµόδιες υπηρεσίες και να συµβάλλει στην πρόληψη καταστροφικών
γεγονότων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πορίσµατα της µελέτης που παρουσιάστηκαν το 2003,
ισχύουν και σήµερα στο ακέραιο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα έργα που θεωρούνται ως
άµεσης προτεραιότητας.
ΤΕΕ ΤΚΜ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Α1

ΡΕΜΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΚΕΩΝ

2

Α2

ΤΜΗΜΑ
∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

3

Α3

ΣΥΜΒΟΛΗ
∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΕ Ο∆Ο ΛΑΓΚΑ∆Α

4

Α4

5

Α5

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6

Α6

7

1

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΡΩ

∆ΡΧ

8.804.109

3.000.000.000

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
&
11.738.811
ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜ
ΕΝΕΣ

4.000.000.000

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ

880.411

300.000.000

13.206.163

4.500.000.000

ΦΡΑΓΜΑΤΑ

1.467.351

500.000.000

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΛΥΤΡΑ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

2.934.703

1.000.000.000

Α7

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

2.934.703

1.000.000.000

8

Α8

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
& ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑ
ΜΕΝΕΣ

4.402.054

1.500.000.000

9

Α9

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

2.054.292

700.000.000

10

Α10

ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

10.271.460

3.500.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

58.694.057

20.000.000.000

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
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∆.9

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί βασικό περιβαλλοντικό πρόβληµα για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη
τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, κατά την οποία γίνεται συστηµατική παρακολούθησή της.
Προβλήµατα των πρώτων ετών, όπως τα επίπεδα συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου, έχουν
σε σηµαντικό βαθµό αντιµετωπιστεί, κυρίως µε µέτρα που αφορούν στην καλύτερη ποιότητα των
καυσίµων (υψηλότερος βαθµός αποθείωσης του diesel κίνησης, αντικατάσταση του µαζούτ από το
πετρέλαιο για τις κεντρικές θερµάνσεις, µερική εισαγωγή του φυσικού αερίου σε διάφορους τοµείς
κατανάλωσης καυσίµων κ.ά).
Εν τούτοις, σοβαρά προβλήµατα εξακολουθούν να υφίστανται όπως: α) οι ιδιαίτερα υψηλές
συγκεντρώσεις, σε όλους σχεδόν τους σταθµούς τηυς πόλης, τόσο των ολικών όσο και των
εισπνεύσιµων αιωρούµενων σωµατιδίων, µε τιµές πολύ πάνω από τα αντίστοιχα θεσµοθετηµένα
όρια τόσο για τη χρονιά που διανύουµε όσο και –πολύ περισσότερο- γι αυτά που θα ισχύσουν από
το 2010, β) τα σηµαντικά επίπεδα συγκέντρωσης διοξειδίου του αζώτου, κυρίως στις κεντρικές και
υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου περιοχές της πόλης, γ) οι υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος, σε
επίπεδα σηµαντικά πάνω από τα αντίστοιχα όρια, στην περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης
(γεωγραφικό τόξο Πανοράµατος – Νεοχωρούδας), δ) τα προβλήµατα οχλήσεων του αστικού
πληθυσµού από ασύµβατες µε την κατοικία χρήσεις (οσµές, θόρυβος κλπ) κ.ά.
Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη συντονισµένης παρέµβασης στις διάφορες πηγές που
προκαλούν τη ρύπανση της πόλης (κυκλοφορία, βιοµηχανία, θέρµανση κ.ά) και ειδικότερα:
¾ ∆ιεύρυνση και ολοκλήρωση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, µε αντικατάσταση των
προηγούµενων καυσίµων, στο βιοµηχανικό, οικιακό και εµπορικό τοµέα.
¾ Εφαρµογή τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας και προώθηση της χρήσης ανανεώσιµων
πηγών.
¾ Ανανέωση του στόλου των οχηµάτων, µε χρήση κατάλληλων κινήτρων, από οχήµατα που
θα πληρούν τις αυξανόµενες προδιαγραφές της Ε.Ε. και συνδυασµός µε µέτρα και έργα
διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην πόλη.
¾ Χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών στη βιοµηχανία και προώθηση της χρήσης
καθαρών τεχνολογιών.
¾ Εφαρµογή των κατάλληλων χωροταξικών παρεµβάσεων, βάσει των υπαρχουσών µελετών,
για άρση της κατάστασης ανάµιξης ασύµβατων χρήσεων κ.ά.
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∆.10 Θερµαϊκός Κόλπος
Η επεξεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέµα, ξεκινά από τις παρακάτω διαπιστώσεις:
ο Θερµαϊκός κόλπος δέχεται σειρά σηµαντικότατων ανθρωπογενών παρεµβάσεων και οχλήσεων
που επηρεάζουν τη δοµή και λειτουργία του οικοσυστήµατος, όπως:
- η ανάπτυξη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, η βιοµηχανική ανάπτυξη και την πληµµελή
επεξεργασία των βιοµηχανικών αποβλήτων, οι αγροτικές καλλιέργειες, οι κτηνοτροφικές
µονάδες, οι µυδοκαλλιέργειες, η λιµενική δραστηριότητα αλλά και η εισαγόµενη ρύπανση που
διοχετεύεται στο οικοσύστηµα µέσω των διασυνοριακών πόρων.
- Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόµενα ερυθρής παλίρροιας και ανάπτυξης τοξικού
φυτοπλαγκτού, που δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στη διάθεση των µυδιών προς τις
προοριζόµενες αγορές.
- η ρύπανση των περιοχών του κόλπου έχει επιβεβαιωθεί µε πολύπλευρες προσεγγίσεις
(κυτταρικό επίπεδο, επίπεδο πληθυσµιακό, επίπεδο βιοκοινοτικό, επίπεδο χηµικής
ωκεανογραφίας)., ενώ έχει διαπιστωθεί ότι οι θαλάσσιες µάζες του κόλπου επηρεάζονται
σηµαντικά και καθορίζονται δυναµικά από τις παροχές των ποτάµιων συστηµάτων που
εκβάλλουν στον κόλπο.
και καταλήγει σε τεκµηριωµένες προτάσεις που αφορούν:
⇒ τη θεσµοθέτηση Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης του Θερµαϊκού, ο οποίος θα πρέπει να
λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.
⇒ την πρόβλεψη µελετών παρακολούθησης του συστήµατος και όλων των έργων που
προγραµµατίζονται στην περιοχή του κόλπου.
⇒ την άµεση έναρξη κοινωνικού διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς - παράγοντες
της πολιτείας και κοινωνικούς εταίρους (βιοµηχανία, αλιείς, οστρακαλιείς, µυδοκαλλιεργητές,
τουριστικές επιχειρήσεις, αγρότες, περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις κ.ά.), προκειµένου να γίνει ο κοινωνικός σχεδιασµός της βιώσιµης ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής.
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∆. 11 Μονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων Ν. Ηµαθίας

Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης της Μονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων του νοµού
Ηµαθίας αποτελεί παράδειγµα στρεβλού σχεδιασµού, όπου η προσπάθεια επίλυσης ενός
περιβαλλοντικού προβλήµατος, δηµιουργεί άλλα εξίσου σηµαντικά, δροµολογεί κινδύνους για τη
δηµόσια υγεία και καταλύει εθνικούς και παγκόσµιους θεσµούς.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειληµµένα ασχοληθεί µε το θέµα τονίζοντας ότι διαφωνεί στο ελάχιστο µε το
έργο αλλά µόνο µε την επιλεγείσα θέση , η οποία βρίσκεται:
• Σε απόσταση µόλις 350 µέτρων από τον ποταµό Αλιάκµονα, και µάλιστα από τον
ταµιευτήρα ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και µε υδραυλικό φορτίο έναντι του ποταµού.
• Σε απόσταση µόλις 1,5 χλµ. από τον κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο των Αιγών (Βεργίνα)
(Υ.Α. 35117/2019/2.8.95), που συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των µνηµείων της
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO.
• Σε απόσταση µόλις 4 χλµ. από το µουσείο της Βεργίνας, που, µε 230.000 επισκέπτες
ετησίως, είναι, από άποψη ενδιαφέροντος κοινού τουλάχιστον, ο σηµαντικότερος
αρχαιολογικός χώρος της χώρας βορείως της Αττικής και των ∆ελφών.
• Σε περιοχή που έχει ρητώς κηρυχθεί ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
(ΥΑ
8383/92/28.1.93), πλησίον περιοχής της Natura 2000 (στενά Αλιάκµονος, Α12100002) και
µάλιστα σε περίοπτο σηµείο, ορατό από µεγάλο τµήµα της Εγνατίας οδού.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ενηµέρωνε διαρκώς για τις θέσεις και τις προτάσεις του την Αυτοδιοίκηση, όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς, ζήτησε και έλαβε τη γνωµοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη και του
Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας οι οποίοι επιβεβαίωσαν τα επιχειρήµατά του, ενώ
τις απόψεις του αποδέχτηκε και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ηµαθίας. Γι΄αυτό και
εύλογα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήµατα:
-

-

-

Με τόσα σοβαρά αρνητικά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί
εµµένει στην επίµαχη θέση και µάλιστα αποκλειστικά και µόνο σε αυτή;
Η υγεία των κατοίκων της “περιοχής πρωτευούσης” προστατεύεται µε ειδική υγειονοµική
διάταξη η οποία απαγορεύει την εκτέλεση έργων και τη διάθεση στερεών αποβλήτων σε
απόσταση 1500 µέτρων από τις λίµνες και τη διώρυγα του Μόρνου. Η υγεία των κατοίκων
του δεύτερου µεγαλύτερου Πολεοδοµικού συγκροτήµατος της χώρας, όµως, γιατί επαφίεται
στα µέτρα και στους όρους που ίσως προβλεφθούν από µία µελλοντική, πιθανόν
πληρέστερη ΜΠΕ (εφόσον η ανά χείρας δεν αντιµετωπίζει το θέµα);
Πως είναι δυνατόν η ΜΠΕ ενός έργου, να τίθεται για έγκριση χωρίς πρόβλεψη για πλήρη,
λεπτοµερή και επαρκή διαδικασία επεξεργασίας των λυµάτων και χωρίς καν πρόβλεψη για
τον τρόπο απορροής των οµβρίων, όταν ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα αυτού του
έργου είναι η γειτνίασή του µε ταµιευτήρα νερού που προορίζεται για πόσιµο;
Τελικά, πως είναι δυνατόν να αγνοούνται στην ΜΠΕ οι υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, να µη δίνονται απαντήσεις σε µία σειρά σηµαντικότατων θεµάτων, να
επισηµαίνονται όλα αυτά όπως και η ορθότητα της ένστασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ από την
αρµόδια υπηρεσία της ΝΑ Ηµαθίας, να γίνονται δεκτά από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο αλλά
τελικά η µελέτη να παίρνει θετική γνωµοδότηση;

