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Τποομάδα Περιβάλλοντοσ 

 

 
Η Τποομάδα Περιβάλλοντοσ ςυγκροτείται από τουσ ςυναδζλφουσ μθχανικοφσ: 
1. ουλτάνα Μίχου, ΗΜ 

2. ωτιρθ Μυλωνά, ΠΜ, MBA 

3. Πζτρο αμαρά, Δρ ΧΜ  

 
Η Ομάδα εξζταςε τα κζματα περιβάλλοντοσ που αφοροφν ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, 
ςυςχετίηονται με τουσ ςυνολικοφσ αναπτυξιακοφσ τθσ ςτόχουσ και επεξεργάςτθκε εκείνα που κρίνονται 
ωσ πρϊτθσ προτεραιότθτεσ: 

 

 
1. Αζρια ρφπανςθ  

 

φμφωνα με τον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτισ 3/12/2020 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
παρζπεμψε τθν Ελλάδα ςτο Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ λόγω των υψθλϊν επιπζδων 
αιωροφμενων ςωματιδίων (Α10). φμφωνα με τον ιςτότοπο, όταν ςθμειϊνεται υπζρβαςθ των οριακϊν 
τιμϊν που κακορίηονται από τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ για τθν ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα (οδθγία 
2008/50/ΕΚ), τα κράτθ μζλθ υποχρεοφνται να εγκρίνουν ςχζδια για τθν ποιότθτα του αζρα και να 
διαςφαλίηουν ότι λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε θ διάρκεια τθσ περιόδου υπζρβαςθσ να είναι 
όςο το δυνατόν ςυντομότερθ. Η Ελλάδα δεν τιρθςε τισ θμεριςιεσ οριακζσ τιμζσ για τισ ςυγκεντρϊςεισ 
Α10, οι οποίεσ είναι νομικά δεςμευτικζσ από το 2005. Σα ςτοιχεία που υπζβαλε θ Ελλάδα 
επιβεβαιϊνουν τισ ςυςτθματικζσ υπερβάςεισ ςτθ Θεςςαλονίκθ για δεκατζςςερα ζτθ από το 2005 (με 
εξαίρεςθ το 2013). Σο 2019, τελευταίο ζτοσ για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντοσ διακζςιμα 
δεδομζνα, οι θμζρεσ κατά τισ οποίεσ ςθμειϊκθκαν υπερβάςεισ των οριακϊν τιμϊν ιταν 67. Η Επιτροπι 
κεωρεί ότι οι προςπάκειεσ των ελλθνικϊν αρχϊν μζχρι ςιμερα δεν ιταν ικανοποιθτικζσ και επαρκείσ. 
τθν «Ζκκεςθ για τθν ποιότθτα του αζρα ςτθν ΕΕ» αναφζρεται ότι θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ παραμζνει 
θ ςθμαντικότερθ απειλι για τθ δθμόςια υγεία ςτθν Ευρϊπθ και μία βαςικι αιτία πρόωρων κανάτων. 
Μόνο το 2018, οι κάνατοι αυτοί ανιλκαν ςτισ 392.000. Μόνο ςτθν Ελλάδα, οι πρόωροι κάνατοι από 
τθν ζκκεςθ ςε αζριουσ ρφπουσ ανιλκαν ςτισ 15.450 από τουσ οποίουσ 11.800 αποδίδονται ςτα Α. 
Εκτόσ όμωσ από τα Α, θ ατμόςφαιρα τθσ Θεςςαλονίκθσ επιβαρφνεται και από άλλουσ παράγοντεσ. 
Πενιντα πζντε χθμικζσ ενϊςεισ με οςμι ταυτοποιικθκαν ςε 171 δείγματα από 3 ςτακμοφσ μετριςεων, 
ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του εξαμθνιαίου ελζγχου που πραγματοποιεί θ Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με το ΑΠΘ για τα αίτια τθσ δυςοςμίασ ςε Εφοςμο-Κορδελιό.  
Οι πθγζσ αυτϊν των ρφπων είναι κυρίωσ οι βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ, θ κίνθςθ των οχθμάτων αλλά 
και οι αςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ιδιαίτερα για τθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ θ επιβάρυνςθ εντοπίηεται 
από: 
1. Βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ οι ςθμαντικότερεσ από τισ οποίεσ βρίςκονται ςτθ Δυτικι 
Θεςςαλονίκθ. 
2. Αςτικζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ θ κζρμανςθ των οικιϊν που επιβαρφνουν τθν παρουςία Α. 
3. Οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρο ςτθν περιοχι του ΟΛΘ (χφδθν εμπορεφματα). 
4. Σα ζργα καταςκευισ του μετρό ςε ςυνδυαςμό με τθν κυκλοφορία εντόσ τθσ πόλθσ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050


το πλαίςιο αυτό θ Περιφζρεια Κ. Μακεδονίασ προχϊρθςε ςε προκιρυξθ ζργου για τθν εκπόνθςθ 
‘Επιχειρθςιακοφ ςχεδίου για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ’ το 
οποίο ολοκλθρϊκθκε το 2019 και κατατζκθκε προσ αξιολόγθςθ από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ. Από 
τισ πλθροφορίεσ που δθμοςιοποιικθκαν προτείνονται διαφορετικά μζτρα θ υλοποίθςθ των οποίων 
αφορά φορείσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, κ.λπ.), τθν Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ και Διμουσ ενϊ κάποια άλλα χρειάηονται τθ ςυνεργαςία λοιπϊν φορζων. Ωςτόςο, 2 
χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου δεν ζχει δθμοςιοποιθκεί πλιρωσ ο κατάλογοσ των μζτρων, 
ενϊ δεν είναι γνωςτόσ ο βακμόσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου. 

 
Προτάςεισ: 

1. Άμεςθ δθμοςιοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου και ενθμζρωςθ των φορζων και των 
πολιτϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ ςχετικά με τα μζτρα που προβλζπονται, το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ, αλλά και τα χρθματοδοτικά εργαλεία για τθν εφαρμογι τουσ. 

2. υντονιςμόσ των εμπλεκόμενων φορζων από το Τπουργείο Ενζργειασ και Περιβάλλοντοσ και 
υποςτιριξθ του ζργου τθσ Περιφζρειασ Κ. Μακεδονίασ για τθν άμεςθ εφαρμογι του ςχεδίου, 
αν είναι δυνατόν και εντόσ του 2021. 

3. Επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου με πρόςφατα δεδομζνα για τθν 
τροποποίθςθ και προςαρμογι των μζτρων και των δράςεων ςφμφωνα με τισ νεότερεσ 
πλθροφορίεσ. 

4. Άμεςθ, ορκολογικι και ευρεία υλοποίθςθ προγραμμάτων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τισ 
κατοικίεσ, που κα ςυμβάλουν ςε μείωςθ των εκπεμπόμενων ρφπων, όπωσ το πρόγραμμα 
Εξοικονομϊ, χωρίσ τισ ςτρεβλϊςεισ που παρατθρικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ εφαρμογι 
του. 

5. Γενναίοσ εκςυγχρονιςμόσ του ςτόλου του ΟΑΘ με άμεςθ προμικεια ςφγχρονων λεωφορείων 
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ. 

 

 
2. Ποιότθτα και ποςότθτα επιφανειακϊν και υπόγειων υδατικϊν πόρων - Θερμαϊκόσ κόλποσ 
 
Η Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι μια προνομιοφχα περιοχι ωσ προσ τα επιφανειακά φδατα. Η 
προοπτικι ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ εξαρτάται από τθν ποιότθτα και τθν επάρκεια των υδατικϊν τθσ 
πόρων. 
Όςον αφορά ςτουσ επιφανειακοφσ υδατικοφσ πόρουσ ποςοςτό μεγαλφτερο του 60% προζρχεται από τθ 
Βόρεια Μακεδονία και τθ Βουλγαρία. 
Τπάρχει ςθμαντικι πρόοδοσ ςτθν ποιότθτα των υδάτων, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα των ςτακμϊν 
παρακολοφκθςθσ του ΤΠΕΝ, παρόλα αυτά υφίςτανται ςθμαντικά προβλιματα που πρζπει να 
αντιμετωπιςτοφν άμεςα. 

 
Περιγραφι και ανάλυςθ: 

 
i. Η ρφπανςθ του Θερμαϊκοφ κόλπου και θ πρόςφατθ ζξαρςθ του φαινομζνου τθσ κόκκινθσ 

παλίρροιασ. 
 
Η ρφπανςθ του Θερμαϊκοφ κόλπου οφείλεται κυρίωσ  

a. ςτθν ποιότθτα των επιφανειακϊν υδάτων που απορρζουν ς’ αυτόν, είτε ςθμειακά μζςω 
ποταμϊν είτε διάχυτα ωσ απορροζσ από τισ γφρω αγροτικζσ περιοχζσ, 



b. ςτθν αςτοχία / ελλιπι λειτουργία διαφόρων Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Αποβλιτων και 
Λυμάτων που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε παρακείμενεσ περιοχζσ και περιλαμβάνουν βιομθχανικζσ – 
βιοτεχνικζσ και ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και ςτθ Μονάδα Κατεργαςίασ Αποβλιτων (ΜΚΑ) τθσ 
Βιομθχανικισ Περιοχισ Θεςςαλονίκθσ, 
c. ςτθν μζχρι και ςιμερα διάκεςθ ανεπεξζργαςτων αςτικϊν λυμάτων από παράνομουσ αγωγοφσ 
αλλά και από τθν περιοχι του Δενδροποτάμου, 
d. ςτισ αςτοχίεσ διαχείριςθσ πετρελαιοειδϊν κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ και τισ εγκαταςτάςεισ 
αποκικευςθσ 
e. ςτθν εκτεταμζνθ και ενίοτε παράνομθ χριςθ φυτοφαρμάκων και λιπαςμάτων ςτθν γεωργία  

θμαντικι επίπτωςθ του φαινομζνου υφίςταται θ οςτρακοκαλλιζργεια και ιδιαίτερα θ 
μυδοκαλλιζργεια, που αποτελεί μια από τισ πλζον δυναμικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν 
Περιφζρεια. 

 

 
ii. Η ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ 

 
Η ςυγκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ ςτο 
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κεωρικθκε κατϋ αρχιν κετικι, αντικατοπτρίηοντασ τθν εκνικι 
ςθμαςία του οικοςυςτιματοσ. Αποδεικνφεται όμωσ, ότι το ςφςτθμα ςυντονιςμοφ δεν λειτοφργθςε.  
 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ωσ κφριουσ λόγουσ:  
a. τα εγγενι προβλιματα όπωσ θ αόριςτθ δομι ςυντονιςμοφ και θ ζλλειψθ ςυγκεκριμζνων και 
κεςμοκετθμζνων τρόπων επικοινωνίασ και αξιοποίθςθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τοπικϊν φορζων,  
b. θ ζλλειψθ βοφλθςθσ ςτθν εξεφρεςθ των αναγκαίων πόρων,  
c. θ μερικι εφαρμογι των μζτρων και θ κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ όλων των μζτρων που 
προβλζπονται ςτο ςχζδιο αποκατάςταςθσ, 
d. θ υποβάκμιςθ του φορζα διαχείριςθσ. 
Η Ελλάδα κινδυνεφει για μια ακόμθ φορά να παραπεμφκεί ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο εξαιτίασ τθσ μθ 
αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ λίμνθσ, ενϊ το οικοςφςτθμα τθσ λίμνθσ 
εξακολουκεί να βρίςκεται υπό πίεςθ με τθ μείωςθ τθσ ςτάκμθσ και τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του 
νεροφ. Σο πρόβλθμα άρχιςε να μεταφζρεται και ςτθ γειτονικι λίμνθ τθσ Μεγάλθσ Βόλβθσ. 

 

 
iii. Οι μεταβολζσ τθσ ποςότθτασ υδάτων ςτα διακρατικά ποτάμια 
 

Ιδιαίτερο πρόβλθμα αντιμετωπίηεται με τα φδατα του ποταμοφ τρυμόνα, εξαιτίασ 
παρεμβάςεων από τθν Βουλγαρικι πλευρά και με επιπτϊςεισ ςτθν διαχείριςθ τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ και 
ςτισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ άρδευςθ. Παρόμοια όμωσ προβλιματα εντοπίηονται και ςτον 
ποταμό Αξιό ο οποίοσ αποδεδειγμζνα μεταφζρει διαςυνοριακοφσ ρφπουσ. 

 

 
iv. Σο αρνθτικό ιςοηφγιο ςε οριςμζνεσ λεκάνεσ απορροισ  

 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ λεκάνθ του Αξιοφκαι θ περιφερειακι ενότθτα του 

Κιλκίσ, όπου υφίςταται το φαινόμενο τθσ λειψυδρίασ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ. 

 

 



v. Σο φαινόμενο τθσ υφαλμφρωςθσ ςε παράκτιεσ ηϊνεσ 
 

Τπάρχει μια αδρι οριοκζτθςθ των ηωνϊν υφαλμφρωςθσ, όπου καλάςςια φδατα ειςχωροφν 
ςτουσ υπόγειουσ υδροφορείσ, λόγω αρνθτικοφ ιςοηυγίου και ιςχυρϊν πιζςεων κατανάλωςθσ νεροφ. Η 
οριοκζτθςθ αυτι τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν ζχει γίνει μετά από ενδελεχείσ τοπικζσ μελζτεσ, με 
αποτζλεςμα να αποδεικνφεται ςτθν πράξθ ότι υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν χριςθ νεροφ ςε περιοχζσ 
που δεν υπάρχει πρόβλθμα και αντίςτροφα. 

 

 
vi. Η ρφπανςθ των επιφανειακϊν υδάτων 
 

Παρά το γεγονόσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των επιφανειακϊν υδάτων,  υπάρχουν ακόμθ 
ςοβαρζσ πθγζσ ρφπανςθσ. Αναφζρουμε ωσ μακροχρόνια προβλιματα με ζξαρςθ τα τελευταία χρόνια 
τα ακόλουκα: 
a. Παρατθρείται μια περιοδικι αφξθςθ τθσ ρφπανςθσ ςτον Λουδία και ςτθν τάφρο 66 θ οποία 
ςυμπίπτει με τθν εποχικι λειτουργία εργοςταςίων επεξεργαςίασ φροφτων. 
b. Ζξαρςθ ρφπανςθσ παρατθρείται ςτθν περιφερειακι τάφρο Κατερίνθσ, εξαιτίασ βιομθχανικϊν 
λυμάτων. 

 

 
vii. Η ζγκαιρθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ των υδατικϊν διαμεριςμάτων και θ 

ζλλειψθ αξιολόγθςθσ των παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν 
 

Τπάρχουν πολφ περιοριςμζνοι πόροι για τα ζργα που περιλαμβάνονται ςτα ςχζδια διαχείριςθσ 
των υδατικϊν διαμεριςμάτων. Βριςκόμαςτε ςτθ διαδικαςία τθσ 2θσ ανακεϊρθςθσ, αλλά ακόμθ δεν 
ζχουν ολοκλθρωκεί τα ζργα τθσ προθγοφμενθσ, οφτε βζβαια ζχουν αξιολογθκεί οι υφιςτάμενεσ 
παρεμβάςεισ. 

 

 
viii. Απειλι τθσ υφιςτάμενθσ ανκεκτικότθτασ τθσ περιφζρειασ από πλθμμυρικά φαινόμενα λόγω 

τθσ κλιματικισ αλλαγισ 
 
Από τα τελευταία καιρικά φαινόμενα και τισ πλθμμφρεσ που ζπλθξαν επανειλθμμζνα περιοχζσ 

τθσ χϊρασ και τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, αποδεικνφεται ότι δεν είμαςτε επαρκϊσ κωρακιςμζνοι. Η 
ολοκλιρωςθ και ςυντιρθςθ των αντιπλθμμυρικϊν υποδομϊν είναι πλζον επείγουςα ανάγκθ για τθν 
προςταςία των δραςτθριοτιτων τόςο του πρωτογενοφσ όςο και των άλλων τομζων τθσ οικονομίασ, 
αλλά και των πόλων και οικιςμϊν.  

Επίςθσ αναγκαία είναι θ ενςωμάτωςθτων παραμζτρων τθσ ανκεκτικότθτασ των πόλεων, 
ιδιαίτερα τθσ Θεςςαλονίκθσ που είναι περιςςότερο ευάλωτθ λόγω κζςθσ, μεγζκουσ και 
πυκνότθτασ δόμθςθσ, ςε οποιονδιποτε ςχεδιαςμό και χωροκζτθςθ δραςτθριοτιτων. 

 
Προτάςεισ: 
 
Προτείνεται ζνα πλζγμα μζτρων που κα αντιμετωπίηει τα παραπάνω προβλιματα ςτον τομζα των 
υδατικϊν πόρων: 
1. Επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ λειτουργίασ τθσ ΜΚΑ τθσ βιομθχανικισ περιοχισ Θεςςαλονίκθσ και 

εξυπθρζτθςθ και των όμορων βιομθχανιϊν – βιοτεχνιϊν. Αυςτθρόσ ζλεγχοσ εφαρμογισ τθσ 
νομοκεςίασ και παράλλθλθ ενίςχυςθ των μεταποιθτικϊν μονάδων για τθν διαχείριςθ των 



αποβλιτων τουσ. Προτεραιοποίθςθ ςτθ ςφνδεςθ του αγωγοφ μεταφοράσ των λυμάτων από τον 
Δενδροπόταμο με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό. 

2. Εφαρμογι προγράμματοσ – πιλότου εκςυγχρονιςμοφ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ςτθν 
Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ςτόχο τθ μείωςθ των ειςροϊν και των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ τθσ άρδευςθσ, τθσ χριςθσ φυτοφαρμάκων και λιπαςμάτων και 
τθσ διαχείριςθ αποβλιτων, τθν βελτίωςθ τθσ οικονομικισ απόδοςθσ,  τθν εφαρμογι τεχνολογιϊν 
«Διαδικτφου των πραγμάτων» (IoT). 

3. Ανακεϊρθςθ του πλαιςίου ςυντονιςμοφ των φορζων που εμπλζκονται ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 
λίμνθσ Κορϊνειασ με αξιοποίθςθ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ & Β’ βακμοφ και όλων των τοπικϊν 
φορζων, εξαςφάλιςθ πόρων για τθ ςυντιρθςθ των υποδομϊν και άμεςθ ολοκλιρωςθ των 
διαπραγματεφςεων με τθν Ε.Ε. για το ανακεωρθμζνο masterplan. 

4. Ενίςχυςθ των διακρατικϊν ςχζςεων αναφορικά με τθν διαχείριςθ των ποταμϊν τρυμόνα και 
Αξιοφ. 

5. Προτεραιότθτα ςτθ διάκεςθ πόρων για τα ζργα διαχείριςθσ των υδατικϊν διαμεριςμάτων, 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και προςταςίασ των υπόγειων υδροφορζων. 

6. Ανακεϊρθςθ τθσ πολιτικισ υποβάκμιςθσ των φορζων διαχείριςθσ των προςτατευόμενων 
περιοχϊν που ζχουν άμεςθ εποπτεία των περιοχϊν ευκφνθσ και αναδιάταξθ του νομοκετικοφ 
πλαιςίου που προβλζπει τθ ςυγκζντρωςθ όλων των αρμοδιοτιτων ςτον κεντρικό ΟΦΤΠΕΚΑ. 

 

 
3. Θεςςαλονίκθ «πράςινθ πρωτεφουςα» κλιματικι αλλαγι – ανκεκτικότθτα / ελεφκεροι αςτικοί 
χϊροι – περιαςτικό πράςινο  

 
Οι πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ επενδφουν ςυςτθματικά ςε κζματα προοριςμοφ, βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και 
κλιματικισ αλλαγισ. Η Θεςςαλονίκθ μζχρι ςιμερα ςυςςωρεφει ςθμαντικά περιβαλλοντικά 
προβλιματα αςτικοφ τφπου ενϊ λόγω κλιματικισ αλλαγισ κινδυνεφει από ζντονα καιρικά φαινόμενα 
όπωσ πλθμμφρεσ περιορίηοντασ τθν κλιματικι ανκεκτικότθτα τθσ πόλθσ. Γνωςτά προβλιματα 
κακθμερινότθτασ όπωσ θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, το κυκλοφοριακό ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ελλειμματικι αςτικι ςυγκοινωνία και τθν ζλλειψθ χϊρων ςτάκμευςθσ, επιβαρυμζνο μικρόκλιμα, 
περιοριςμζνο αςτικό πράςινο δθμιουργοφν τθν ανάγκθ δράςθσ πζραν τθσ «ςτενισ» προςζγγιςθσ τθσ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Παράλλθλα θ πόλθ δεν είναι ζτοιμθ να αντιμετωπίςει τθ ηιτθςθ των πολιτϊν 
και επιςκεπτϊν για αλλαγι ςε ζνα κακθμερινό «οικολογικό» μοντζλο διαβίωςθσ, τθ ηιτθςθ για φιλικι 
θλεκτρικι μετακίνθςθ ι μετακίνθςθ με εναλλακτικά μζςα και τθν ανάγκθ περιςςότερων διεξόδων με 
πάρκα εντόσ τθσ πόλθσ και με περιαςτικό πράςινο. Σζλοσ πρζπει να ειπωκεί ότι οι ςθμαντικοί κοντινοί 
τουριςτικοί προοριςμοί όπωσ τθσ Χαλκιδικισ και τθσ Πιερίασ δζχονται και αυτοί ςθμαντικζσ 
κλιματολογικζσ πιζςεισ με διάβρωςθ ακτϊν ςθμαντικι πίεςθ ςτα υπόγεια φδατα και προβλιματα 
φζρουςασ ικανότθτασ.  

 
Η ενίςχυςθ λοιπόν του περιβαλλοντικοφ προφίλ τθσ πόλθσ και θ ςτόχευςθ ςτθ δθμιουργία τθσ πρϊτθσ 
πόλθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ ςτθν Ελλάδα κα μποροφςε να αποτελεί μια οραματικι άλλα όχι 
ανζφικτθ πρόταςθ. Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ με τεχνογνωςία και όραμα κα μποροφςε να ενϊςει τισ παραγωγικζσ 
και πολιτικζσ δυνάμεισ τθσ πόλθσ και να ςυντονίςει το ςχζδιο “Θεςςαλονίκθ, κλιματικά ουδζτερθ 
πόλθ 2040”. Μια τζτοια δράςθ κα ενίςχυε ςθμαντικά τθν τοπικι οικονομία, τθν ποιότθτα ηωισ, τθν 
προςζλκυςθ κεφαλαίων και κα προςελκφςει τα καλφτερα ταλζντα, επενδφςεισ εταιρειϊν, νεοςφςτατεσ 
επιχειριςεισ, επιςκζπτεσ και τουρίςτεσ. 

 
Οι βαςικζσ προτάςεισ για άμεςθ εφαρμογι  



 
 
 

1. Σθ δθμιουργία ςτρατθγικισ τθσ πόλθσ ςε κζματα αειφορίασ και κλιματικισ αλλαγισ.  
2. Σθν ενίςχυςθ του κατά κεφαλιν πραςίνου ανά κάτοικο, επενδφοντασ ςτισ φυςικζσ λφςεισ 

καταπολζμθςθσ του προβλιματοσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ (όπωσ πράςινεσ ταράτςεσ και 
τοίχουσ, πάρκα, δενδροφυτεφςεισ) με παράλλθλθ επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ τθσ πόλθσ που ωσ γνωςτό μασ βρίςκει ςχεδόν αντιμζτωπουσ με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

3. Σον πλιρθ αποκλειςμό του κζντρου τθσ πόλθσ από οχιματα με εκπομπζσ ρφπων >100 gr CO2 
και τθν άμεςθ δθμιουργία υποδομϊν για τθ χριςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων.  

4. Σθν ενίςχυςθ τθσ ιπιασ μετακίνθςθσ με δίκτυο ποδθλατοδρόμων, περιςςότερων πεηοδρόμων.  
5. Σθν πλιρθ διαμόρφωςθ τθσ αςτικισ ςυγκοινωνίασ ςε μια ςφγχρονθ “πράςινθ” αςτικι 

ςυγκοινωνία δίνοντασ όραμα και προοπτικι ςτον προβλθματικό ΟΑΘ.  
6. Σθ κζςπιςθ “πράςινων” κριτθρίων ςτισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςτθν πόλθ  
7. Σθν αφξθςθ των κινιτρων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα κτίρια κατοικιϊν και τισ 

επιχειριςεισ.  
8. Σθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν γφρω από κζματα αειφορίασ, κλιματικισ αλλαγισ, εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και κυκλικισ οικονομίασ. 

 

 
4. Παράνομο εμπόριο αποβλιτων  
 
Περιγραφι και ανάλυςθ: 
Σο υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (Νοζμβριοσ 2018) για τθν Ελλάδα 
αναφορικά με τθν εφαρμογι ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του 
περιβαλλοντικοφ εγκλιματοσ, αναγνωρίηει τθν Ελλάδα ωσ χϊρα διερχόμενου λακρεμπορίου 
αποβλιτων και αναφζρει ςυγκεκριμζνα το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ.  
φμφωνα με ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από το ϊμα Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ το λιμάνι τθσ 
Θεςςαλονίκθσ χρθςιμοποιείται για το 4ο ςε οικονομικό μζγεκοσ παγκοςμίωσ, παράνομο εμπόριο 
αποβλιτων, ιδιαίτερα ωσ διαμετακόμιςθ (transit), αλλά και για εξαγωγζσ.  
Η δραςτθριότθτα μπορεί να περιλαμβάνει και παράνομεσ ειςαγωγζσ αποβλιτων με άγνωςτθ 
κατεφκυνςθ. 
Ο περιβαλλοντικόσ κίνδυνοσ από τθν παράνομθ διακίνθςθ αποβλιτων, τα οποίαςτθν πλειονότθτα τουσ 
κεωροφνται επικίνδυνα, είναι τεράςτιοσ για τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθν Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ευρφτερα. 
Σο πρόβλθμα, παραμζνει άγνωςτο για τουσ φορείσ τθσ πόλθσ και τουσ πολίτεσ, παρόλο που οι 
εμπλεκόμενεσ Τπθρεςίεσ ενθμερϊνονται από τθν Ιντερπόλ, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να 
προςεγγιςτεί θ πραγματικι του διάςταςθ και οι επιπτϊςεισ. 
Προτάςεισ: 
Οι παρεμβάςεισ τθσ Πολιτείασ οφείλουν να είναι πολυεπίπεδεσ και να μθν περιορίηονται ςτθν δράςθ 
των διωκτικϊν αρχϊν. 
1. Τπάρχει άμεςθ ανάγκθ να δοκοφν ρεαλιςτικζσ λφςεισ για τθν διάκεςθ των επικινδφνων 

αποβλιτων ςτθν χϊρα και να υπάρχει αυςτθρόσ ζλεγχοσ ςτισ επιχειριςεισ που τα παράγουν. 
2. Τπάρχει αναγκαιότθτα ευρείασ ενθμζρωςθσ για το φαινόμενο τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ 

αποβλιτων, που μπορεί να ςυμβάλει ςτθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ, ιδιαίτερα όταν αφορά 



εξαγωγι ι ειςαγωγι αποβλιτων. Επίςθσ, ανάγκθ ειδικισεκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των 
φορζων ελζγχου. 

3. Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και άμεςοσ εξοπλιςμόσ των αρμοδίων 
αρχϊνγια τθν ιχνθλάτθςθ των διακινοφμενων φορτίων. 

4. Γενναίο πρόγραμμα απορρφπανςθσ επιβαρυμζνων περιοχϊν, όπωσ θ ενίςχυςθ τθσ πρωτοβουλίασ 
τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν αναβάκμιςθ τθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ και 
ζλεγχοσ των παράνομων χωματερϊν προςωρινισ αποκικευςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων. 

 

 
5. Ρυκμιςτικό Θεςςαλονίκθσ 
 
Η Ομάδα Εργαςίασ τονίηει ότι είναι πλζον ορατι θ ζλλειψθ του Οργανιςμοφ Ρυκμιςτικοφ Θεςςαλονίκθσ 
ςε όλα τα κζματα που άπτονται του περιβάλλοντοσ. Η κατάργθςθ του ζχει ςτεριςει από τθν πόλθ και 
τθν ευρφτερθ περιοχι από ζνα ςυνεκτικό αναπτυξιακό εργαλείο, ενϊ επιτρζπει επιμζρουσ 
παρεμβάςεισ που αντιςτρατεφονται ςτθν ουςία τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και κατακερματίηουν τον 
δθμόςιο χϊρο. 
Προτείνουμε τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου και τθν ορκολογικι αναςφςταςθ του 
Οργανιςμοφ, υπθρετϊντασ τον μθτροπολιτικό ρόλο τθσ Θεςςαλονίκθσ και τουσ νζουσ ςτόχουσ τθσ 
ςτρατθγικισ για τθν κλιματικι αλλαγι και τθν πράςινθ ςυμφωνία. 

 
 
 
Σα μζλθ τθσ Ο.Ε.                     26 Ιουλίου 2021 
 
 
Άννα Μίχου 

ωτιρθσ Μυλωνάσ 

Πζτροσ αμαράσ 

 


