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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πανόπαμα δπάζεων ε εμεπίδα ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ και ηερ ΠΚΜ για ηεν Παγκόζμια Ημέπα
Πεπιβάλλονηορ
Παλόξακα δξάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ παξάιιειε αληηκεηώπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο ζε
ηνπηθό, εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν, απνηέιεζε ε εκεξίδα κε ζέκα “Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε
Θεζζαινλίθεο - Μεραληζκνί παξαθνινύζεζεο – Νέεο πξνθιήζεηο” πνπ νξγάλσζαλ κε αθνξκή ηελ
Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο/Τκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη
ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηελ Τξίηε 07 Ινπλίνπ 2022 ζην Ακθηζέαηξν ηνπ επηκειεηεξίνπ.
Αλνίγνληαο ηηο εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο ν Ππόεδπορ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Γιώπγορ Σζακούμερ ηόληζε ηε
ζεκαζία ηνπ γεγνλόηνο όηη 50 ρξόληα κεηά ηελ παγθόζκηα ζπλδηάζθεςε ηεο Σηνθρόικεο γηα ην
πεξηβάιινλ, ν πιαλήηεο γηόξηαζε ηελ 5ε Ινπλίνπ, κε ην ίδην, αιιά ηόζν επίθαηξν ζύλζεκα ηνπ
1972: “Μόλν κηα Γε”.
Αλέδεημε δε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθπξίαο πνπ ζέηεη ζε παξάιιειε πινπνίεζε έλα
ηξίπηηπρν ελεξγεηώλ: «Σε ηνπηθό επίπεδν ην Παξαηεξεηήξην Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αζηηθήο
Πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο απνηειεί κηα ζπνπδαία πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε θαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθό λα
αληηκεησπίδνπκε σο ζύλνιν ηε Μεηξόπνιε. Σε εζληθό επίπεδν έρνπκε ην λέν θιηκαηηθό λόκν, έλα
λέν εζληθό ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε κεγαιύηεξε πξόθιεζε ηνπ θαηξνύ καο. Σε επίπεδν Δπξσπατθήο
Έλσζεο ην ζρέδην REPowerEU απνηειεί ηε κεγάιε θνηλή πξνζπάζεηα εμόδνπ από ηελ ελεξγεηαθή
θξίζε, κε ζηνηρεία όκσο εκπέδσζεο λέσλ θαλόλσλ, πξαθηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ.»
Ο Ανηιπεπιθεπειάπσερ Ανάπηςξερ και Πεπιβάλλονηορ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ κ. Κώζηαρ
Γιοςηίκαρ, παξνπζίαζε ην γεληθόηεξν πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΠΚΜ γηα ην πεξηβάιινλ,
επηζεκαίλνληαο ηδηαίηεξα, ηελ εκβιεκαηηθή παξέκβαζε ζην δπηηθό παξάθηην
κέησπν ηεο
Θεζζαινλίθεο, ηα Πξάζηλα Σεκεία πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο, ηελ
ελνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ θαη ην Παξαηεξεηήξην Αληηκεηώπηζεο ηεο Τξσηόηεηαο θαη ηεο
Γηάβξσζεο ησλ Αθηώλ, ηελ πξσηνπνξία ζηελ ειεθηξνθίλεζε. Αλαθεξόκελνο ζηελ ελίζρπζε ηνπ
δηθηύνπ θαηαγξαθήο αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζην Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο ν κ.
Γιοςηίκαρ πξναλήγγεηιιε «ηε δεκηνπξγία εθαξκνγήο πνπ ζα επηηξέπεη ζε άηνκα πςεινύ θηλδύλνπ,
κε θαξδηνινγηθά ή αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, λα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ πηζαλή
αύμεζε ζσκαηηδίσλ θαη αέξησλ ξύπσλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ αλάινγα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο,
ή λα ηηο απνθύγνπλ». Ο ίδηνο πξόζζεζε όηη κέζα ζηνλ κήλα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο γεηηνληέο νη πξώηνη
θαθέ θάδνη, γηα ηε ζπιινγή ησλ νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ θαη ηελ παξαγσγή θνκπόζη: «Σηεξίδνπκε
ελεξγά ηνλ ΦΟΓΣΑ, ζηελ πξνζπάζεηα 35.000 θαθέ θάδνη ην επόκελν δηάζηεκα λα ηνπνζεηεζνύλ
ζηνπο 14 δήκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο» ηόληζε.
Παξνπζηάδνληαο ην Παπαηεπεηήπιο Βιώζιμερ Αζηικήρ Ανάπηςξερ ηερ Θεζζαλονίκερ, ε
επηβιέπνπζα ηνπ έξγνπ Γπ. Δςδοκία Μάγγος έθαλε ιόγν γηα «αλαγθαίν μηχανισμό για την
θαηάξηηζε πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ (evidence-based policies-actions), πνπ εζηηάδνπλ
ζε δείθηεο ρσξηζκέλνπο ζε ηέζζεξηο νκάδεο πνπ εθηείλνληαη από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ ζα είλαη ε λν1 πεξηβαιινληηθή αηηία
ζαλάηνπ σο ην 2050 παγθόζκηα, σο ηελ θαηαλνκή πξαζίλνπ αλά θάηνηθν, ηνλ βαζκό έθζεζεο ζε
θίλδπλν πιεκκύξαο, ηελ πνηόηεηα θαη επάξθεηα λεξνύ, ηελ δηάβξσζε ησλ αθηώλ, ηε ρξήζε
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, θ.α.» Οη δείθηεο πνπ δηακνξθώλνληαη από ην Παξαηεξεηήξην
ππάγνληαη ζε ηέζζεξηο γεληθέο νκάδεο:





Χσξηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αζηηθώλ Αλαπιάζεσλ
Πεξηβάιινληνο
Μεηαθνξώλ θαη Σπγθνηλσληώλ
Κνηλσληθώλ Σπλζεθώλ

Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν εκπεηξνγλώκνλαο εθπξόζσπνο ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο Planet ΑΔ κ. Γιώπγορ
Γεωπγιάδερ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο επηδόζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ δήκσλ ηνπ πνιενδνκηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο ζε κηα ζεηξά από δείθηεο πνπ δηακνξθώλνληαη είηε από επηζηεκνληθώο αληηθεηκεληθά
δεδνκέλα, είηε βάζεη ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ θάζε πεξηνρήο ζε κηα ζεηξά από ηνκείο,
κε ραξαθηεξηζηηθή ηε δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ κεησκέλε
πξνζβαζηκόηεηά ηνπο ζε εθηάζεηο πξαζίλνπ.
Δθ κέξνπο ηεο Μόνιμερ Δπιηποπήρ Πεπιβάλλονηορ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ, ε Ππόεδπορ κ. Άννα Μίσος
θαη ν κ. ωηήπερ Μςλωνάρ, μέλορ ηερ Δπιηποπήρ, παξνπζίαζαλ ηα ζεμανηικόηεπα ζεμεία ηος
νέος Κλιμαηικού Νόμος, αιιά θαη ηηο εθηηκήζεηο πνπ απηόο πεξηιακβάλεη γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα.
Οη νκηιεηέο ππνγξάκκηζαλ πσο «ήηαλ επηβεβιεκέλε θαη είλαη ζεηηθή ε ςήθηζε ηνπ θιηκαηηθνύ
λόκνπ», αιιά εθηίκεζαλ πσο ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο
ηνπ “fit for 55” θαη λα ελζσκαηώζεη λέεο δεζκεύζεηο πνπ απνξξένπλ από ην REPowerEU», ελώ
ζεκείσζαλ πσο «ην ΤΔΔ κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαιάβεη δηαθξηηό ξόιν ζηα όξγαλα παξαθνινύζεζεο
θαη αμηνιόγεζεο, όπσο ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο
δηαιόγνπ».
Δπηζήκαλαλ δε, όηη ν λόκνο ιακβάλεη ππόςε δύν ζελάξηα επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
Διιάδα, αλάινγα κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (1,5 ή 2 βαζκώλ) πνπ κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα
νδεγήζεη ζε:




Αύμεζε δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ ζα θαίγνληαη εηεζίσο κεηαμύ 41% θαη 62%.
Αύμεζε αθξαίσλ θαπζώλσλ 173% - 478%, θαη
Αύμεζε ξαγδαίσλ βξνρνπηώζεσλ κεηαμύ 10% θαη 21%.

Τέινο, εθ κέξνπο ηεο Ομάδαρ Δπγαζίαρ ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ για ηεν Δνεπγειακή Πολιηική, ο κ.
πύπορ Κιαπηδήρ και ο κ. Γιώπγορ Μαπνέλλορ, παξνπζίαζαλ ηο νέο εςπωπαϊκό ππόγπαμμα
RepowerEU, ησλ 210 δηο επξσ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηε απεμάξηεζε ηεο
Δ.Δ. από ην ξσζηθό θπζηθό αέξην, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:






Τν ζηόρν γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ από ην 40 % ζην 45% ην 2030 ζε επίπεδν ΔΔ.
Τελ έκθαζε ζηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ζηελ επηηάρπλζε δηείζδπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζην
κείγκα, έηζη ώζηε ε αηνιηθή ηζρύο λα θζάζεη ζε 480.000 MW κέζα ζηελ επόκελε νθηαεηία, από
190.000 MW πνπ είλαη ζήκεξα
Τελ πξσηνβνπιία γηα Δγθαηάζηαζε ησλ Φσηνβνιηατθώλ ζηηο Σηέγεο ησλ πεξηζζόηεξσλ
θηηξίσλ ηεο ΔΔ, (ππνρξεσηηθή ζηνλ ηειεπηαίν όξνθν)
Τν ζηόρνο εγρώξηαο παξαγσγήο 10 εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ αλαλεώζηκνπ πδξνγόλνπ, θαη
εηζαγσγήο 10 εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ πδξνγόλνπ έσο ην 2030
Τε λέα Βηνκεραληθή Σπκκαρία γηα ην Βηνκεζάλην θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγήο ζε 35 bcm έσο ην 2030

Τελ εθδήισζε ραηξέηηζε επίζεο ε ανηιδήμαπσορ Σεσνικών Τπεπεζιών, Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
και Πεπιβάλλονηορ ηος Γήμος Καλαμαπιάρ κ. Ναηαλία Πανηελίδος, ελώ ηελ επζύλε ηνπ
ζπληνληζκνύ είρε ηξηκειέο πξνεδξείν απνηεινύκελν από ηνλ Ανηιππόεδπο ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ κ.
Μισάλε Παπαζηεπγίος, ηελ θ. Μίρνπ θαη ηνλ Κ. Μπισλά.

Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ
Σα Γεληία Σύπος ηος ΣΔΔ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηεν ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, ζηο
link, Οπγάνωζε Τπεπεζιών/Γπαθείο Σύπος

