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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη σχετικών περιβαλλοντικών όρων και εγγυήσεων
με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικού
Ένα μεγάλο εγχείρημα που είχε τεθεί ως βασική προτεραιότητα του νυν
Περιφερειάρχη από την προεκλογική δε περίοδο, έρχεται προς έγκριση
στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το εγχείρημα
αυτό δεν είναι άλλο από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών όρων και
εγγυήσεων για τη μείωση της χρήσης πλαστικού.
Μάλιστα, η Περιφερειακή Αρχή και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν βάλει στην πρώτη
γραμμή προτεραιότητάς τους την φροντίδα του περιβάλλοντος,
γνωρίζοντας πως η προστασία του θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα
όλων, γι αυτό με την ένταξη της η Περιφέρεια στο πιλοτικό πρόγραμμα
της «δωρεάν διανομής σακούλας Πολλαπλών Χρήσεων και τροχήλατων
μέσων μεταφοράς από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», θα προβεί σε διανομή τροχήλατου
μέσω μεταφοράς καθώς και σακούλας πολλαπλών χρήσεων μια για
κάθε
νοικοκυριό
της
Περιφέρειας.
Επίσης,
σκοπεύουν
να
πραγματοποιήσουν καμπάνια με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με τους τρόπους αντικατάστασης των πλαστικών μιας χρήσης με
εναλλακτικότερες επιλογές, λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον.
Η παράταξη «Μαζί για την Κεντρική Μακεδονία» κρατάει θετική στάση ως
προς την πραγματοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος. Πιστεύει όμως, ότι
πρέπει να παρθούν δραστικά μέτρα για να υπάρξει πραγματική βελτίωση.
Εξαπολύουν λοιπόν πηρά κατά του Περιφερειάρχη, υποστηρίζοντας πως
προσπαθεί να παρουσιάσει ότι παράταξη του μεριμνά για τα σοβαρά
περιβαλλοντικά ζητήματα , όμως οι δράσεις τους είναι επιδερμικές και
άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, μαζί με
την παράταξη ΑΥ.ΡΙ.Ο, πως η πραγματική αλλαγή θα συμβεί αν το
βάρος του εγχειρήματος αυτού επικεντρωθεί σε υποχρέωση των
επιχειρήσεων της περιφέρειας να μειώσουν την χρήση των πλαστικών
μιας χρήσης.
Η παράταξη «Παρέμβαση» στηρίζει την πρόταση της Διοίκησης
αναγνωρίζοντας τα οφέλη ενός τέτοιου εγχειρήματος και την γενικότερη
συμβολή που αυτό θα έχει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς
και την διευκόλυνση τους με την παροχή σακούλας
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πολλαπλών χρήσεων και του τροχήλατου μέσου μεταφοράς προϊόντων.
Επίσης ο Επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβαση» παρακάμπτει το
βασικό επιχείρημα των παρατάξεων «Μαζί για την Κεντρική Μακεδονία»
και «ΑΥ.ΡΙ.Ο», υποστηρίζοντας ότι μένοντας πιστές στις ιδεοληψίες τους
υποβιβάζουν την αξία μιας τέτοιας κίνησης.
Η παράταξη «Οικολογία και Πράσινη Ανάπτυξη» χαιρετίζει την πρόταση
αυτή και σε οτιδήποτε προάγει την περιβαλλοντικό πνεύμα στην
Περιφέρεια. Στέκεται όμως κι αυτή στο γεγονός ότι οι δράσεις που
προωθεί η περιφέρεια είναι οι ελάχιστες δυνατές. Συγκεκριμένα, τονίζουν
πως θα πρέπει η περιφέρεια να αυξήσει τον αριθμό της διανομής
τροχήλατων και σακούλας, ενώ παράλληλα να προστεθεί και η παροχή,
με ειδική αίτηση, συσκευασμένου κομπόστ (παραχθέν προϊόν της
διαδικασίας κομποστοποίησης). Τέλος, σημαντικό για την εν λόγω
παράταξη είναι η υιοθέτηση «πράσινων» δημοσίων συμβάσεων σε όλα
τα επίπεδα δράσης της Περιφέρειας.
Τέλος, η παράταξη «Δύναμη Κεντρικής Μακεδονίας» παρακολουθεί την
κατάσταση με μεγαλύτερη ουδετερότητα. Γι αυτήν, είναι ναι μεν μια καλή
δράση που επιφέρει οφέλη, αλλά από την άλλη τονίζουν ότι υπάρχουν
μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τους συμπατριώτες τους,
όπως η εισβολή και η κατάκλιση των λαθρομεταναστών στην Περιφέρεια,
τα οποία είναι κρισιμότερα. Θεωρούν λοιπόν, ότι τα χρήματα που θα
διαθέσει η Περιφέρεια για αυτό το εγχείρημα αυτό είναι άσκοπα. Εν
κατακλείδι, πιθανολογείται ότι την ίδια ουδέτερη στάση θα κρατήσουν και
την στιγμή της ψηφοφορίας, δηλώνοντας απλά πάρων.

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση ή μη για την ανάθεση έργου με δημόσιο
διαγωνισμό για εξορύξεις μεταλλείων χρυσού στη Χαλκιδική
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε να δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στην εκμετάλλευση του υπεδάφους με σκοπό την τόνωση της
Ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν ζητήσει
την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσει
σε αδειοδότηση για εξορυκτικές επενδύσεις στην περιοχή της Δυτικής
Χαλκιδικής, μέσω δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού.
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Ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας
«Κεντρική Μακεδονία Μπροστά», «Παρέμβαση» και «Δύναμη Κεντρικής
Μακεδονίας» έχουν γνωστοποιήσει εξ αρχής την θετική τους στάση
απέναντι σε μια τέτοιου είδους επένδυση, την οποία θεωρούν αναγκαία
για την ανάπτυξη της περιοχής και της ελληνικής πραγματικότητας. Η
υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης όπως υποστηρίζουν θα προσφέρει
θέσεις εργασίας, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το έργο θα
προσφέρει 1.000 μόνιμες θέσεις εργασίας και 2.000 θέσεις με 5ετή
σύμβαση εργασίας, ενώ η συνολική επένδυση ανέρχεται στο
1.000.000.000 Ευρώ. Ωστόσο, Περιφερειάρχης δέχεται πιέσεις και από
τους 5 Δήμους του Νομού Χαλκιδικής, Περιβαλλοντικών οργανώσεων
καθώς και των ίδιων των κατοίκων του Νομού και κυρίως από τις
περισσότερες παρατάξεις της Περιφέρειας, δημιουργώντας του σοβαρό
πρόβλημα εξασφάλισης πλειοψηφίας.
Η παράταξη «Μαζί για την Κεντρική Μακεδονία» τίθεται ρητά ενάντια στην
έγκριση υλοποίησης μιας τέτοιας επένδυσης, τονίζοντας την τεράστια
περιβαλλοντική καταστροφή που θα επιφέρει. Ένα δημοσίευμα βέβαια
,από την εφημερίδα «Νέα Χαλκιδικής», αποκαλύπτει πως και ο επικεφαλής
της αντιπολίτευσης, επί της προηγούμενης τετραετίας όπου ήταν ο ίδιος
Περιφερειάρχης σκόπευε να φέρει κι εκείνος προς ψήφιση το θέμα αυτό.
Μετά τις εκλογές όμως, ο λόγος της παράταξης επικεντρώθηκε
περισσότερο σε περιβαλλοντικά ζητήματα για να προσελκύσει νέους
ευαισθητοποιημένους ψηφοφόρους με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει
τη νίκη στις επόμενες εκλογές.
Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο» έχει γνωστοποιήσει ότι τα μέλη της όχι μόνο θα
γνωμοδοτήσουν αρνητικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά εν συνεχεία
θα οργανώσουν διαδηλώσεις κατά της ψήφισης της εν λόγω επένδυσης
έξω από το μέγαρο της Περιφέρειας. Περιφερειακοί σύμβουλοι της
παράταξης δηλώνουν στο τύπο
« Είμαστε κατά αυτής της αντιλαϊκής
επένδυσης και ό,τι υπηρετεί το καπιταλιστικό κεφάλαιο. Τα οφέλη της
ανάπτυξης μετουσιώνονται σε κέρδη για τους ομίλους και σε αρνητικές
επιπτώσεις για τους εργαζομένους και την υγεία των κατοίκων».
Η παράταξη «Παρέμβαση» παραμένοντας πιστή στις αρχές της
ελεύθερης αγοράς καθώς και στο μνημόνιο Συνεργασίας με τον
Περιφερειάρχη γι αυτό θα γνωμοδοτήσει υπέρ της ανάθεσης έργου για
εξορύξεις μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική. Θέτει όμως ένα βασικό
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όρο στο τραπέζι μαζί με την Δύναμη Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι
η αξιοποίηση του έργου από ελληνική εταιρεία καθώς και το εργατικό
δυναμικό που θα το στελεχώσει να είναι ελληνικής καταγωγής, με
προτεραιότητα σε άτομα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ζητούν
ακόμη, να δημιουργηθεί ελληνική εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται το
συμπύκνωμα από το οποίο εξάγονται τα πολύτιμα μέταλλα. Οι
αντιπεριφερειάρχες της
Δύναμης Κεντρικής Μακεδονίας μάλιστα
γνωρίζοντας την δυσχερή θέση του Περιφερειάρχη όσον αφορά της
εξεύρεση πλειοψηφίας, τονίζουν πως αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα τους
θα ανεξαρτητοποιηθούν από την παράταξη του Περιφερειάρχη .
Εν κατακλείδι, η παράταξη «Οικολογία και Πράσινη Ανάπτυξη» είναι αυτή
με την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της
περιοχής, η οποία έδινε και δίνει τον σημαντικότερο αγώνα στις Σκουριές
Χαλκιδικής. Κατηγορεί λοιπόν, τις υπόλοιπες παρατάξεις πως για να
εξυπηρετήσουν τα πελατειακά τους συμφέροντα αφήνουν πίσω τους την
μη αναστρέψιμη μόλυνση προς το περιβάλλον και το ανθρώπινο σώμα.
Σε σχετική τους έκθεση, την οποία θα καταθέσουν στα πρακτικά στην
επόμενη συνεδρίαση ,αναφέρουν αναλυτικά το μέγεθος της
καταστροφής που θα βιώσει ο τόπος. Τέλος, καλούν όλους τους
περιφερειακούς συμβούλους της αντιπολίτευσης να σταθούν για μία
φορά στο πλευρό τους και να γνωμοδοτήσουν αρνητικά.

