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Κύξηε  Πξόεδξε ηνπ Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ηνπ ΣΔΔ 

Κπξίεο  θαη Κύξηνη 

Η κεηάβαζε ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία  θαη ε βηώζηκε αζηηθή αλάπηπμε 

βξίζθνληαη ζπρλά  ζηελ αηδέληα  ηνπ δεκόζηνπ δηαιόγνπ.  

Θεωξώ όκωο όηη ε  ζεκεξηλή   εθδήιωζε  ζέηεη  απηά ηα δεηήκαηα  επί ηνλ 

ηύπν ηωλ ήιωλ.  

Γηόηη ππεξβαίλεη ηηο γεληθέο  ηνπνζεηήζεηο θαη θαηεπζύλεη ηνλ δηάινγν επί ηνπ 

πξαθηένπ.  

Καη  επηπιένλ, αλνίγεη έλα  λέν θεθάιαην ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε,  γηα ηηο  

πξνθιήζεηο πνπ είλαη κπξνζηά καο  θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα  επεξεάζνπλ  ηηο 

πνιηηηθέο κε ηηο  νπνίεο πξνζεγγίδνπκε ην ζηόρν. 

Σν ΣΔΔ είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο ηερληθόο θαη επηζηεκνληθόο  θνξέαο  γηα λα 

θαζνδεγήζεη απηό ην δηάινγν θαη λα ππνδείμεη ηερληθέο απαληήζεηο. 

Οθείιω λα ζπγραξώ ην ΣΔΔ, ην Σκήκα  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ πξόεδξν 

θαη ηα κέιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο  γηα ηελ πξωηνβνπιία  ζαο θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ νξγάλωζε απηήο 

ηεο εθδήιωζεο. 

Κςπίερ και Κύπιοι 

Όπωο  έρεη ηνλίζεη πνιιέο  θνξέο, ν Πεξηθεξεηάξρεο. Απ. Σδηηδηθώζηαο,  

εκείο, αμηνπνηώληαο επξωπαϊθνύο πόξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δνπιεύνληαο  

κε ηαρύηεηα, κεηαηξέπνπκε ζηαδηαθά ηηο πόιεηο καο ζε ζύγρξνλα αζηηθά 

θέληξα, πην αλζξώπηλα, πην βηώζηκα, πην θαζαξά, πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ.  

Γηαζθαιίδνπκε κέζα από ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο 

θαζεκεξηλόηεηαο γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζπκπνιίηεο καο θαη βάδνπκε ηηο 

βάζεηο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ηνπ 2030. Μηα Πεξηθέξεηα αλζξώπηλε, 

ζύγρξνλε, έμππλε θαη βηώζηκε. 

 Δπηγξακκαηηθά, ζα αλαθέξω ηελ εκβιεκαηηθή παξέκβαζε ζην δπηηθό 

παξάθηην  κέηωπν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν κεγαιύηεξν πξόγξακκα πνπ  

έγηλε πνηέ  γηα ηνλ θαζαξηζκό, ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ. Ήδε κε δύν δελδξνθπηεύζεηο ηκεκάηωλ όπνπ έρεη νινθιεξωζεί ν 



θαζαξηζκόο,  έρνπκε πξνρωξήζεη ζηελ επόκελε θάζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο. Σελ ίδηα ώξα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ηνπο  

δήκνπο, ζρεδηάδνπκε ηα  έξγα  γηα ηελ αλάδεημή  ηνπ. Καη θπζηθά, 

πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ θαη ηνπο ΟΣΑ δξνκνινγνύκε ηελ 

ελνπνίεζε  ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο πόιεο από ην δπηηθό κέηωπν 

έωο ην Αγγεινρώξη. 

 

 Δμίζνπ ζεκαληηθή θαη αλαγθαία όηαλ κηινύκε γηα  βηώζηκε πόιε, είλαη  

ε αλαβάζκηζε ηνπ Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο 

ζην Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα Θεζζαινλίθεο. Όρη κόλν 

εθζπγρξνλίζακε ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνύο κέηξεζεο Αέξηωλ 

Ρύπωλ, αιιά  εγθαηαζηήζακε θαη δπν λένπο ζηε δπηηθή Θεζζαινλίθε. 

 

  Σα «Πξάζηλα εκεία» πνπ δεκηνπξγνύκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γήκνπο πξνζθέξνπλ ιύζεηο ζηε δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ, 

πξνωζνύλ ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθύθιωζε θαη  

επαλαρξεζηκνπνίεζε. Πξνζθέξνπκε « πξάζηλεο» απαληήζεηο ζηε 

δηαρείξηζε  ηωλ απνξξηκκάηωλ  πνπ αλαβαζκίδνπλ  ην αζηηθό 

πεξηβάιινλ, βειηηώλνληαο ην βηνηηθό επίπεδν γηα όινπο.  

 

 Μέζα ζην κήλα ζα δείηε θαη ηνπο πξώηνπο θαθέ θάδνπο ζηηο γεηηνληέο, 

γηα ηε ζπιινγή ηωλ νξγαληθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ηελ παξαγωγή 

θνκπόζη. ηεξίδνπκε ελεξγά ηνλ ΦΟΓΑ, ζηελ πξνζπάζεηα  35.000 

θαθέ θάδνη ην επόκελν δηάζηεκα  λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο 14 δήκνπο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Κςπίερ και Κύπιοι 

Γηα λα είκαζηε αθόκε πην απνηειεζκαηηθνί, όπνπ θξίζεθε απαξαίηεην   

δεκηνπξγήζακε λέα εξγαιεία. 

 Θέζακε ζε ιεηηνπξγία ην Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθώλ Διέγρωλ θαη 

Έξεπλαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

 

 Γεκηνπξγήζακε ην Παξαηεξεηήξην Αληηκεηώπηζεο ηεο Σξωηόηεηαο θαη 

ηεο Γηάβξωζεο ηωλ Αθηώλ. 

 

 ηε ζνβαξή λέα πξόθιεζε ηεο αιιαγήο  ηνπ θιίκαηνο, ε Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  έδωζε  από ηηο πξώηεο Πεξηθέξεηεο  ηεο ρώξαο 



απάληεζε, κε ηελ εθπόλεζε ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ  Δπηρεηξεζηαθνύ  

ρεδίνπ γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή. 

 

 Γηα λα ζωξαθηζηνύκε από απηή ηελ απεηιή, εθηεινύκε εθαηνληάδεο 

έξγα, ζε πνιινύο ηνκείο. Δλδεηθηηθά θαη κόλν απηή ηε ζηηγκή 

εθηεινύληαη αληηπιεκκπξηθά έξγα ζε 19 πόιεηο. 

 

 Γηα λα απαληήζνπκε  νπζηαζηηθά ζηελ ελεξγεηαθή θξίζε, δελ 

πεξηκέλακε ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία. Η 

Αληηπεξηθέξεηα Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ζηεξίδεη δπλακηθά ηελ 

αμηνπνίεζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Δλέξγεηαο. Αηνιηθά πάξθα θαη 

κνλάδεο παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από βηναέξην, είλαη πιένλ 

γεγνλόο ζε δεθάδεο ζεκεία ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

 

Κςπίερ και Κύπιοι 

Δξγαδόκαζηε ζπζηεκαηηθά γηα λα πεηύρνπκε  ηε κεηάβαζε ζε πόιεηο έμππλεο, 

πξάζηλεο θαη θηιηθέο πξνο ηνπο πνιίηεο  ηνπο. Καη ζε απηό ην πεδίν ε Βηώζηκε 

Αζηηθή Μεηαθίλεζε, παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν. 

Η Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ Αληηπεξηθέξεηα Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, δίλνπκε ηε κάρε γηα λα  αλαδείμνπκε ηα νθέιε ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο ζηελ πόιε, από πνιύ λωξίο, από  ην 2017. 

 ηηο εηήζηεο εθδειώζεηο ηνπ «Voltaro» έωο ζήκεξα έρνπλ κεηάζρεη  

πεξηζζόηεξνη από 25.000 πνιίηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Μέζα 

από ην πιηθό πξνώζεζεο θαη  ηηο  ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο έρνπλ 

ελεκεξωζεί ηνπιάρηζηνλ 100.000 πνιίηεο γηα ηηο  «πξάζηλεο» 

πξαθηηθέο  ζηηο κεηαθηλήζεηο. Ο Δπξωπαϊθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ 

πξνώζεζε  ηωλ επθπώλ Μεηαθνξώλ, έρεη θαηαηάμεη ην «Voltaro» ζηηο 

δξάζεηο πνπ θαινύληαη λα πηνζεηήζνπλ θη άιιεο ρώξεο. 

 

 Γίλνπκε πξώηνη ην παξάδεηγκα. Αληηθαζηζηνύκε ην ζηόιν ηωλ 

νρεκάηωλ καο κε ειεθηξνθίλεηα. Έρνπκε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζηαζκνύο 

δωξεάλ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάηωλ, ζην θεληξηθό θηίξην ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο  ζηηο ππόινηπεο έμη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο. Γίλνπκε ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο Γήκνπο λα εληάμνπλ ζηνπο ζηόινπο ηνπο ειεθηξηθά 

απηνθίλεηα.  

Γίλνπκε δπλακηθά ην παξόλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. 

Με ζεκαληηθά βήκαηα έωο ηώξα πνπ πνιύ ζύληνκα ζα είλαη νξαηά.  



Αιιάδνπκε, βειηηωλόκαζηε γηα λα θαηαζηήζνπκε ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

αλζεθηηθή ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο.  

Γεκηνπξγνύκε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα έλα βηώζηκν θαη 

ειπηδνθόξν κέιινλ  γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. 

αο επραξηζηώ  

 


