
Παρατηρητήριο συγκροτούν TEE/TKΜ και ΑΠΘ για τους Ταγαράδες 

Με απόλυτη διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα δημόσιας 
υγείας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, που προέκυψαν από τη πυρκαγιά των Ταγαράδων, ώστε να 
υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση φορέων και πολιτών, πλήρης διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
αλλά και προστασία του κοινού από υπερβολές και κινδυνολογία. 

 Με αυτό το στόχο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  συγκρότησε �Παρατηρητήριο για την αντιμετώπιση και τη πρόληψη 
των επιπτώσεων από τη πυρκαγιά και τη λειτουργία της χωματερής των Ταγαράδων�. 

  
Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται  στη λειτουργία ενός κέντρου αναφοράς και συντονισμού για την 
απογραφή  και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την αέρια ρύπανση, όπου παρουσιάζονται κενά 

και σημαντικές καθυστερήσεις. 
  

 Το 6μελές Παρατηρητήριο προγραμμάτισε τη πρώτη δημόσια συνεδρίασή του για τη Τρίτη 12 
Σεπτεμβρίου και ενημέρωσε σχετικά τους εμπλεκόμενους στο θέμα φορείς, δηλαδή τις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Εθνικό Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων, το Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης και τις δημοτικές αρχές των γειτονικών 
περιοχών. 

 Εν όψει της συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου, ζητήθηκε εγγράφως από τους παραπάνω φορείς, πλήρης 
ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών  αλλά και για τα μέτρα που έλαβαν. Επισημαίνεται 
ότι οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς αφορούν στο περιβάλλον, την αγροτική οικονομία και τους κατοίκους της 
περιοχής ενώ παράλληλα επηρεάζουν, μέσω της τροφικής αλυσίδας, τη δημόσια υγεία. 

 Σήμερα, ενάμισι μήνα μετά την πυρκαγιά, όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι βασικές αναγκαιότητες 
περιλαμβάνουν  : 

       την πλήρη και γρήγορη αποτύπωση της κατάστασης,  
       το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος μετρήσεων σε βάθος χρόνου για τις 

επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τη βιοποικιλότητα, 
       μέτρα για την αποφόρτιση των λιμνών διασταλαζόντων μέχρι την κατασκευή της μονάδας 

επεξεργασίας τους 

       μέτρα για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας της χωματερής, τόσο για το υπόλοιπο της 

λειτουργίας της όσο και για την περίοδο αποκατάστασης που θα ακολουθήσει. 
  
Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτήθηκε και το Παρατηρητήριο το οποίο, με ανοικτές και διαφανείς 
διαδικασίες θα ασχοληθεί με την επεξεργασία τεχνικών οδηγιών για την ασφάλεια και την παρακολούθηση 
του χώρου. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στοχεύει παράλληλα στην επιτάχυνση των μέτρων 
προστασίας της  δημόσιας υγείας, προσδιορίζοντάς τα στα απολύτως απαραίτητα είδη και σε 
συγκεκριμένες ζώνες γύρω από τη Χωματερή. 

 


