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Κυρίες και Κύριοι 
 
Συναδέλφισσες  και Συνάδελφοι 
 
Ο δημόσιος διάλογος για το δραστικό περιορισμό της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, είναι ένας παγκόσμιος διάλογος που εξελίσσεται  τα τελευταία 
χρόνια στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, μεταξύ  αρχηγών  κρατών και 
πολιτικών  ηγετών, ακριβώς επειδή υπάρχει πραγματική ανάγκη  για ένα 
μακρόχρονο σχεδιασμό, για την υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής πολιτικής με 
μετρήσιμους στόχους,  που θα προωθεί την  ουσιαστική όσο και δυναμική 
στροφή  προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αξιοποίηση  της ηλιακής 
ενέργειας και τις χρήσεις στην καθημερινή μας δραστηριότητα ενεργειακών  
μέσων με όσο  το δυνατόν μικρότερο ρυπογόνο περιβαλλοντικό  αποτύπωμα. 
 
Ήδη αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση ουσιαστικών 
αποφάσεων λόγου χάριν  για τη  μείωση  των εκπομπών ρύπων στις 
μεταφορές, με την ενθάρρυνση της  χρήσης των λεγόμενων  «καθαρών 
αυτοκινήτων», ειδικά  των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
 
Στη χώρα μας, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε ότι αφορά στη 
χρήση της λεγόμενης «καθαρής ενέργειας» και όταν  λαμβάνονται κάποιες 
πρωτοβουλίες, είτε «πέφτουν πάνω» στα κενά  που έχει ακόμα η ελληνική 
νομοθεσία,  είτε  «μπλοκάρουν»  στις δυσκολίες  εξασφάλισης 
χρηματοδότησης. Σε όσες υλοποιούνται,  απλώς διαπιστώνεται ο 
αποσπασματικός τους  χαρακτήρας. 
 
Κυρίες και Κύριοι 
 
Εμείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πιστεύουμε ότι είμαστε ένα 
βήμα πιο μπροστά γιατί έχουμε ολοκληρωμένη στρατηγική και δομημένο 
σχέδιο. 
Προωθούμε  ένα σύνθετο και πολύπλευρο πλέγμα δράσεων και 
παρεμβάσεων στη βάση ενός ιεραρχημένου προγραμματισμού, με απώτερο 
στόχο την ευρεία χρήση φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Και δεν 
αναφέρομαι μόνο στη μείωση των εκπομπών ρύπων από την κυκλοφορία  
των οχημάτων και τις μεταφορές, αλλά και την ενεργειακή αυτονομία 
δημόσιων κτιρίων και συστημάτων κοινής ωφέλειας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν  ευρωπαϊκά  
προγράμματα  για παρεμβάσεις και έργα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Αυτά 
αφορούν στην ενεργειακή αυτονομία δημόσιων κτιρίων, νοσοκομείων, 
δικαστηρίων, κτιρίων των Δήμων και φυσικά  των κτιρίων που στεγάζουν τις 
υπηρεσίες  της Περιφέρειας  σε όλες τις Π.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία. 



Προβλέπονται  παρεμβάσεις ανακατασκευής και  βελτίωσης του κελύφους, 
τοποθέτησης φωτοβολταϊκών  συστημάτων, τοποθέτησης συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας που θα χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη θέρμανση  
των συγκεκριμένων κτιρίων. Ανάλογες παρεμβάσεις   προβλέπουμε και για 
τον οδοφωτισμό.  
 
 
 Για να προχωρήσουμε, απαραίτητο στοιχείο δεν είναι άλλο από ωριμότητα 
έργων , δηλαδή ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες μελέτες. Για τον 
σκοπό αυτό και έχοντας διαγνώσει την αδυναμία φορέων και οργανισμών 
είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση μιας πρωτοφανούς προσπάθειας και 
συνεννόησης με όλους σχεδόν τους δημόσιους φορείς, στα διοικητικά μας 
όρια,  έχοντας υποβάλλει αίτημα  χρηματοδότησης  για τεχνική  βοήθεια στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
 
Στο μεταξύ, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Π.Κ.Μ., «τρέχει» ο 
διαγωνισμός για την κατάρτιση  του Περιφερειακού Σχεδίου Κεντρικής 
Μακεδονίας  για την Κλιματική Αλλαγή, στο οποίο θα αποτυπώνεται μεταξύ 
όλων των άλλων και ο προγραμματισμός μας για την αξιοποίηση των ΑΠΕ . 
 
Πέραν αυτών,  έχουμε ολοκληρώσει την προετοιμασία και προωθούμε  μια 
μεγάλη παρέμβαση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, και τον Άξονα 
«Θεσσαλονίκη Πράσινη κι Ανθεκτική»  για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη,  σε 
συνεργασία με τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού , ύψους 
2.565.000 ευρώ.  
Αφορά στη σταδιακή δημιουργία ενός δικτύου «καθαρών» αστικών 
μεταφορών το οποίο θα αξιοποιεί περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας 
για τη λειτουργία του.  
Πιο συγκεκριμένα επιδιώκουμε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του 
τροχαίου υλικού και τη δημιουργία υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν τη 
συνδυασμένη χρήση των αστικών συγκοινωνιών με άλλα μεταφορικά μέσα  
όπως το ποδήλατο. Γι΄αυτό οι παρεμβάσεις εστιάζουν: 
-          στην εισαγωγή οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα 
(ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς 
με αντιρρυπαντική τεχνολογία). Οι ωφελούμενοι Δήμοι έχουν την δυνατότητα 
να χρηματοδοτηθούν για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων και φορτιστών. 
 
Η Π.Κ.Μ. σκοπεύει να προμηθευτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα  για τις ανάγκες  των 
υπηρεσιών της και σταθμούς  φόρτισης  τους μέσω του συγκεκριμένου  
χρηματοδοτικού πακέτου. 
 
-          ανάπτυξη συστημάτων ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων 
(bikesharing), που θα απευθύνονται τόσο σε κατοίκους όσο και σε επισκέπτες 
των περιοχών της Π.Κ.Μ. 
 Τα συστήματα θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πλήθος ποδηλάτων προς 
ενοικίαση, δίκτυο σταθμών στάθμευσης/ενοικίασης ποδηλάτων που θα 
καλύπτουν το δίκτυο της περιοχής παρέμβασης, καθώς και σύγχρονο 
αντικλεπτικό εξοπλισμό.  
 



Με τις παραπάνω δράσεις επιδιώκουμε  την αύξηση του μεριδίου των 
μετακινήσεων των πολιτών με αστικές συγκοινωνίες και ποδήλατο. 
Επί τη ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι μέσα στον Ιούνιο θα αποτελεί  
γεγονός και η λειτουργία του πρώτου  σταθμού  φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων σε κοινόχρηστο χώρο, μπροστά από τα νέα  γραφεία  της Π.ΚΜ.  
στην περιοχή του λιμανιού.  
Μετά την ολοκλήρωση των έργων στον περιβάλλον χώρο συνεργαστήκαμε με 
τον ανάδοχο για τις κατάλληλες υποδομές. Οι φορτίσεις για τους κατόχους 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα είναι δωρεάν .  
 
Κυρίες  και Κύριοι  
 
Η ενημέρωση των πολιτών και η ευαισθητοποίηση τους σε αυτά τα ζητήματα 
είναι επίσης ένα σημαντικό  κεφάλαιο στο οποίο «επενδύει» η Π.Κ.Μ. 
Μετά την επιτυχία της πρώτης, διαδραστικής εκδήλωσης για τη Βιώσιμη 
Αστική Μετακίνηση, υπό το γενικό  τίτλο «Voltάρω», το Σεπτέμβριο  του 2017, 
η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προχωρά  στη διοργάνωση 
του «Voltάρω 2018». 
 
Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών που ξεπέρασε τα 2.500 άτομα μέσα σε μια  
μέρα, στην περυσινή εκδήλωση και η υψηλή αποδοχή  των μηνυμάτων που 
εξέπεμψε για την υιοθέτηση στην καθημερινότητά  μας πρακτικών που 
καθιστούν τις μετακινήσεις μας πιο εύκολες, άνετες και φιλικότερες προς  το 
περιβάλλον, αποτελούν ισχυρό κίνητρο για  εμάς, ώστε να ενισχύσουμε τον 
ιδιαίτερο αυτό  δίαυλο απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες,  καθιστώντας  
ετήσιο θεσμό τις δράσεις  του «Voltάρω». 
 
Πέρυσι,  δώσαμε  την ευκαιρία σε χιλιάδες  επισκέπτες  κάθε  ηλικίας, να 
Volτάρουν, ανάμεσα σε ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά  
αυτοκίνητα, drones, ακόμη και  σκάφη που κινούνται  μετατρέποντας την 
ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.  Είχαν τη δυνατότητα να τα «εξερευνήσουν» με 
τη βοήθεια ειδικών  στην ηλεκτροκίνηση  και συμμετέχοντας σε ένα 
διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων και τη συμπλήρωση  ενός κουπονιού να 
λάβουν μέρος  σε κλήρωση με ενδιαφέροντα δώρα στο τέλος  της εκδήλωσης. 
 
Η φετινή, δεύτερη διοργάνωση  που προετοιμάζουμε, εκτός από την ανάδειξη 
σύγχρονων  τεχνολογικών επιτευγμάτων και καλών πρακτικών στον τομέα  
της Βιώσιμης Αστικής Μετακίνησης, αποσκοπεί στην ανάδειξη  των καλών 
πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως  είναι τα οφέλη της κυκλικής 
οικονομίας, τα πλεονεκτήματα ενός καθαρού, υγιούς περιβάλλοντος και  ο  
θετικός τρόπος που επιδρούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  του 
ανθρώπου και την οικονομική πρόοδο. 
 
Εντυπωσιακά εκθέματα, που πληρούν  τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, 
τεχνικές και πρακτικές που θα προκαλέσουν αίσθηση και θαυμασμό θα 
παρουσιαστούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του «Voltάρω 2018» 
σε εξειδικευμένες  ενότητες. 
Η δράση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια εθελοντών, οι οποίοι εκπαιδεύονται κατάλληλα και αναλαμβάνουν την 
εύρυθμη διεξαγωγή της. 



Η  ενεργοποίηση και η συμμετοχή του πολίτη  είναι η αιχμή του δόρατος  και  
ίσως ο πιο κρίσιμος παράγοντας  για την επιτυχή επίτευξη του στόχου της 
αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ 
 
 
 
 


