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ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ,  γηα ηελ ΔΞΤΓΔΙΑΝΗ, ηελ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ. θαη ηελ 

ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ,ΣΩΝ ΣΟΞΗΝΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΜΑ. 

        

Δηζεγεηήο: ΑΘΑΝΑΙΟ. ΠΑΝΣΔΛΟΓΛΟΤ. Υεκηθόο, Μsc Βηνρεκηθόο Μεραληθόο. ΙΣΑΠ (Οηλόθπηα) . 

Καιεζπέξα ζαο θαη επραξηζηίεο ,γηα ηελ πξόζθιεζε καο, ζαλ ΗΣΑΠ,  ζηελ Ηκεξίδα απηή. 

Δ  κηα ηέηνηα εηδηθή εκεξίδα, Με ηόζεο πνιιέο λέεο παξνπζίεο «παξαγόλησλ θαη θνξέσλ πνπ ζέινπλ  

ηώξα λα ιύζνπλ ηα  πξνβιήκαηα» ζηνπο ηόπνπο απηνύο, αμίδεη  λα δηαηππσζεί ε παξαηήξεζε όηη :              

Έπξεπε λα είραλ πξνζθεξζεί , πνιιά ρξόληα πξηλ, γηα λα είραλ πξνιάβεη ηα πξνβιήκαηα.  

Έρνπκε ζαθή ζπλαίζζεζε όηη: Ο παξερόκελνο ρξόλνο ζε κηαο εηζήγεζεο, δελ ρσξά ηελ απνζηαγκέλε 

πνιύρξνλε πείξα καο, θαη ηα  ζπκπεξάζκαηα  καο ,από  «ην μέζακα», ηελ  «αλαγλώξηζε  ησλ 

πξνβιεκάησλ», θαη ηηο «πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο» γηα ηνπο ηόπνπο καο.                                                  

Γηα απηό , ζηνλ ρξόλν πνπ έρνπκε: Πεξηνξηδόκαζηε απζηεξά ζηελ δηαηύπσζε ησλ  ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΩΝ γηα 

λα παξαρζεί ην πνζνύκελν απνηέιεζκα γηα ηελ δεκόζηα πγεία θαη ηελ πγεία ηνπ πεξηβάιινληνο δσήο καο.                     

Γηα  «ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθόξεζε ζαο,» επί ησλ  αλαιπηηθώλ απόςεσλ ηνπ ΙΣΑΠ , γηα θάζε έλα 

ζεκείν θαη επηκέξνπο ζέκα, επηηξέςηε κνπ λα ζαο παξαπέκςσ ζηελ εηδηθή δηαρξνληθά αξζνγξαθία καο θαη 

ηηο εηδηθέο εθδόζεηο  ηνπ ΙΣΑΠ, (πνπ  κπνξείηε λα έρεηε δσξεάλ).Όπσο επίζεο θαη ην γεγνλόο όηη ζα έρνπκε 

ρξόλν λα ηα ζπδεηάκε αλαιπηηθά, ζηα πιαίζηα ,κηαο αλνηρηήο ζπκκεηνρήο όισλ καο, ζηελ  

«Θεζκνζεηεκέλε δεκόζηα δηαβνύιεπζε» ησλ ζεκάησλ  ηνπ ηόπνπ καο, Πνπ πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί θαη 

λα  αξρίζεη άκεζα.. 

Ζ ζπλάληεζε καο απηή, Θέισ λα πηζηεύσ όηη: Γίλεηαη ζε έλα θνηλό πεδίν: Αςηό ηιρ  ςποζηήπιξη ηιρ 

ανηικειμενικήρ  αληθείαρ. 

Φίινη Μεραληθνί. 

Η ανηικειμενική αλήθεια. Και μάλιστα σαν βάζη ζσεδιαζμού έπγυν και ενεπγειών με ζοβαπόηηηα:   

Γελ θεξδίδεηαη κε ηελ θσκσδία ηηο ζπιινγήο δεδνκέλσλ από ην πεδίν κε ηελ κέζνδν  «ησλ ζπλεληεύμεσλ 

κε ηνλ ξππαληή». Δδσ νύηε  «θαηάξηηζε θαηαιόγσλ ππαξθηώλ  εξγνζηαζίσλ» δελ θαηάθεξαλ λα 

θάλνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ..                                                                                                                                                                                                                    

Δ όρη!! Λνηπόλ λα έρνπκε εκπηζηνζύλε:                                                                                                               

ηελ   «θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ»  από Αξραηνινγηθέο  Μ.Π,Δ..                                                                  

Από   άζρεηεο πξνο ην ππαξθηό εξγνζηάζην-πεπαιαησκέλεο ΑΔΠΟ,                                                                                     

θαη  από «κατκνύδεο άδεηεο» απόξξηςεο ηνμηθώλ  απόβιεησλ.                                   

Αςηό ηο ππάγμα δεν πάει άλλο .Καη πξέπεη λα αλαηξαπεί θαη λα αιιάμεη ξηδηθά.  

 Πξνϋπόζεζε είλαη ε θαηάξηηζε ζύγρξνλσλ θαη πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηα ππάξρνληα εξγνζηάζηα, 

ηελ πξαγκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπο, ηηο πξαγκαηηθέο «ηζνξξνπίεο καδώλ»,λεξνύ, πιηθώλ, παξαγσγήο, 

θ.ι.π. θαη απηό ζεκαίλεη λέεο ΜΠΔ, θαη ΑΔΠΟ.  
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Ππέπει  ηα τεύηικα δεδομένα για ηιρ βιομησανικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηοςρ ηόποςρ αςηούρ ,να 

Υποκαηαζηαθούν άμεζα ,με ζυζηά ΓΔΓΟΜΔΝΑ, πποκειμένος ηα ΝΔΑ και ΑΚΡΙΒΗ να  ιεηηνπξγήζνπλ 

ζαλ ζηεξεή βάζε γηα λα βγνπλ  θνηλά ζπκπεξάζκαηα.  

Καη ηόηε : Με βάζε Απηά ,  Να πξνθξηζνύλ ηερληθέο  ιύζεηο, Αιιά θπξίσο: Να απνθξπζηαιισζνύλ  

απόςεηο γηα άκεζεο πνιηηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα βγάινπλ ηα δεηήκαηα από ηελ απξαμία.                           

Πξνθεηκέλνπ Σειηθά:  «λα παξαρζεί ην ηειηθό απνηέιεζκα», Καη Μάιηζηα ζε ρξόλν dt.                                                                                                                                                   

Απηό είλαη εθείλν ην θξηηήξην κε ην νπνίν ζα θξηζνύλ ηα πάληα!!!!.                                          

Δίλαη  «πνιύ νπζηαζηηθή» απηή  ε πξνϋπόζεζε, Γηα  απηό:  Αο κελ  μεθύγεη ηηο πξνζνρήο όισλ καο:                                                                                                                                                                                            

Σν δεηνύκελν δελ είλαη κόλν : «η παραγωγή χαρτιών»,( κε λόκνπο ,εγθπθιίνπο είηε  θαη  θείκελα από  

ζνθέο πξόζζεηεο  κειέηεο).                                                                                                                                          

Γελ είλαη κόλνλ:  λα εθαξκνζηνύλ «ηα ραξηηά» θαη θαηαζθεπαζηνύλ ηα έξγα ,ξίρλνληαο Μπεηό θαη ίδεξα!! 

Γελ είλαη κόλνλ: λα θηηαρηνύλ άλζξσπν-δνκέο θαη                                                                                                                      

Να δηαζθαιηζηεί: ε αμηόπηζηε νξγαλσηηθή δηάηαμε ηνπο «επί έξγνλ» ζην πεδίν.                                                                      

Να  ιεηηνπξγεζνύλ , εγθαηαζηάζεηο θαη  ιύζεηο                                                                                                                                         

θαη λα εθαξκνζηνύλ έιεγρνη γηα ζσζηή εθαξκνγή θαη απόδνζε ησλ ιύζεσλ.  

Σν Εεηνύκελν είλαη όια απηά καδί, Αιιά θαη παξαπέξα :                                                                                                  

Να Τινπνηνύληαη ζε ζπλερέο ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  θαη λα κπαίλνπλ ζε   ιεηηνπξγία  ΜΟΝΗΜΖ, 

ΩΣΖ,ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ.                                                                                                                                                       

Πξνθεηκέλνπ: θαζεκεξηλά,  λα παξάγεηαη ειεγρόκελα  ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ,από όια απηά!!  

Καη ηέινο: Απηό ρξεηάδεηαη  λα γίλεη “Από ρηεο ην βξάδπ”!!!  Μηα ρξνληθή δηάζηαζε πνπ ηελ 

ζπλεζίδνπκε ζηηο ελδν-εξγνζηαζηαθέο εληνιέο όηαλ δεηάκε απνηέιεζκα.                               

Γειαδή ην δεηνύκελν είλαη  ην ΓΛΗΓΟΡΟ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ,,Πνπ δελ Θα είλαη ηίπνηα άιιν παξά:                  

κηα ΟΛΗΚΖ ΤΝΗΣΑΜΔΝΖ,  ζύλζεζεο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΙΣΩΩΝ, Όπσο:                

Καζαξό- αμηόπηζηα εγγπεκέλν-θηελό λεξό «Αλζξώπηλεο ρξήζεο»γηα ηνλ θόζκν ησλ πεξηνρώλ.                      

Καη απηό ζεκαίλεη θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΓΤΙΛΙΣΗΡΙΟΤ Πνζίκνπ Νεξνύ. Πνπ ζα θαιύςεη 

όιεο ηηο ηνμηλσκελεο πεξηνρέο.                                                                           

Κξαηηθή Γηάγλσζε δεκηάο πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη Γσξεάλ ηαηξηθή θξνληίδα θάζε πνιίηε ησλ 

πεξηνρώλ πνπ ηνμηλσζεθαλ                                         

Δγγπεκέλεο ελέξγεηεο βηνκεραληθήο Αληί-ξύπαλζεο(είηε ζηακαηήκαηνο ηηο ξύπαλζεο) κε θξέζθηεο 

δεζκεπηηθέο Μ.Π.Δ. (ιεηηνπξγνύλησλ θαη λέσλ βηνκεραληώλ).                                                                             

σζηέο ,λόκηκεο, αλαλεώζηκεο, Κξαηηθέο  ΑΔΠΟ θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ, 

Πξνζβάζεκεο από ηνλ θόζκν ησλ ηόπσλ.                                                                                                                                                   

Πιαηζίσζε ησλ ηόπσλ, κε ρεδηαζκό , άκεζεο εθαξκνγήο « δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ» 

(επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ).  

Υσξνηαμηθή νξγάλσζε ησλ ηόπσλ, γηα αμηνβησηε δσή ζηνπο ηόπνπο,  κε  ΕΟΔ, ρεδία πόιεο, θ.ι.π. 

απνηειεζκαηηθά  εξγαιεία, « κόληκνπ ρσξηζκνύ ζπηηηώλ από εξγνζηάζηα».                                                     
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Τπνρξεσηηθά δεκηνπξγία :  ηδησηηθήο βηνκεραληθήο πεξηνρήο(ζηηο πεξηνρέο απνθιεηζηηθά πνπ ήδε 

ππάξρνπλ ηα εξγνζηάζηα θαη  Όρη ζε λέεο Παξζέλεο πεξηνρέο ).                                                              

ηακάηεκα ηεο  «ζεκεηαθήο ρσξνζέηεζεο». Απαγόξεπζε νιόηεια, ηεο  αλέγεξζεο εξγνζηαζίσλ 

«εθηόο ζρεδίνπ»θαη «ηηο Έξπνπζαο δόκεζεο ηνπο», θαηά κήθνο εζληθήο νδνύ.                                                                                                                                                       

Τπνρξεσηηθή Πιαηζίσζε «ησλ ηδησηηθώλ πεξηνρώλ ιεηηνπξγίαο  βηνκεραληώλ» , κε ηδησηηθά έξγα 

πιεξσκέλα από δηθνύο ηνπο πόξνπο ,γηα ηελ Καηαζθεπήο δηθηύνπ ζπιινγήο , πξν-

επεμεξγαζκέλσλ εηδηθώλ, πγξώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ θαη θεληξηθό ζηαζκό ,Παξαπέξα 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηνπο.                    

Καη κηα πνπ όινη Σώξα πιένλ ζπκθσλάκε:                                                                                                            

«Σν πνηάκη λα μαλαγίλεη πνηάκη» ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ.  

Πξέπεη λα μεραζζεί, ε όπνηα ζπκκεηνρή ηνπ ζαλ απνδέθηεο επεμεξγαζκέλσλ είηε αλεπεμέξγαζησλ 

απνβιήησλ.                                                                                                                                                                  

Γηα λα θάλνπκε νηθνλνκία λεξνύ, «Σα επεμεξγαζκέλα λεξά» από ηνπο «θεληξηθνύο βηνινγηθνύο 

θαζαξηζκνύο» ησλ ηδησηηθώλ  βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ, μαλαγπξλνύλ απνθιεηζηηθά  θαη κόλν ζηελ 

βηνκεραλία, γηα   βηνκεραληθή  ρξήζε ηνπο.                                                                                                                           

πλδπαδόκελα κε «Πξνγξάκκαηα Διαρηζηνπνίεζεο»ρξήζεο λεξνύ θαη δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, 

ζηηο «ηδησηηθέο βηνκεραληθέο πεξηνρέο». 

Άκεζε Δθαξκνγή: εηδηθώλ Πξνγξακκάησλ «δηαθξίβσζεο  πνηόηεηαο», Βηνκεραληθώλ θαη αγξό-

θηελνηξνθηθά παξαγνκέλσλ ηξνθίκσλ, ζηνπο ηόπνπο ,ζε ζπλδπαζκό  κε επηβνιή εηδηθώλ κέηξσλ 

γηα ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ηνπο.                                                                                                                        

Καη θπζηθά ,ιήςε  εηδηθώλ κέηξσλ ππνζηήξημεο  ηηο  πιεηηόκελεο αγξό-θηελνηξνθηθήο ηνπηθήο  

παξαγσγήο. 

Φίινη, πλάδειθνη Μεραληθνί. 

Με ραξά είδακε όηη :Ζ εηδηθή Έθζεζε ηηο εηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ., ζπκθσλεί ζε παξά πνιιά 

ζεκεία κε ηηο δηαπηζηώζεηο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο ζέζεηο, θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί κέζα από ηνλ  πνιύρξνλν αγώλα, ησλ επηζηεκόλσλ θαη κεραληθώλ ηνπ ΗΣΑΠ.                        

Παξά ην όηη: Γελ ήξζακε θαζόινπ ζε επίζεκε  επαθή ζπλεξγαζίαο θαη δελ δνπιέςακε ηίπνηα από 

όια απηά καδί.  

Τπάξρνπλ θπζηθά, κεξηθά ζέκαηα πνπ ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο ηεξάξρεζεο, θαη  αηηήκαηα πνπ 

έρνπλ αλάγθε από   νξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο.                                                                                                         

Δπί απηώλ, ηελ ζέζε καο   μεθαζαξίδνπκε, ζε πξόζθαην, δεκνζηεπκέλν  άξζξν ηνπ ΗΣΑΠ , κε ηίηιν 

“Δ!!! Όρη θαη λα ηνπο αθήζνπκε λα θαηαζέζνπλ νβνιό………έλαληη πνιιαπιαζίνπ θέξδνπο!!!».                          

ην νπνίν ζαο παξαπέκπσ                        

Δθηηκώ, θαη Δίκαη ζίγνπξνο ινηπόλ όηη : Ζ ηειηθέο καο ζέζεηο κπνξνύλ λα ζπκπίπηνπλ απόιπηα, σο 

αλαθνξά   ην ηερληθά  πξαθηέν.                                                                                                                                                    

Πνιύ εύθνια ζα πεηύρνπκε ηελ πιήξε  ελαξκόληζε, ζηα πιαίζηα κηαο θνηλήο ζπλεξγαζίαο «ζηελ 

ζεζκνζεηεκέλε δεκόζηα δηαβνύιεπζε» πνπ πξέπεη λα αξρίζεη από ΓΔΤΣΔΡΑ, ώζηε ε εμνπζία λα 

βξεζεί κε εληαίεο πξνηάζεηο πινπνίεζεο.  
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Αο γίλεη θνηλό  ζέκα ηηκήο θαη ζπλζήκαηα ηεο παξαπέξα θνηλήο  δνπιεηάο καο  Σ.Δ.Δ.-ΗΣΑΠ ηα:                      

1.ΩΣΑ κειεηεκέλα  ΔΡΓΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΗ πνιηηηθή εθαξκνγήο ησλ  ΜΔΣΡΩΝ  αληί-ξύπαλζεο/απνξξύπαλζεο.                                         

3. Τπνδνκέο θαη  ηθαλέο άλζξσπν –δνκέο γηα ηελ  επηηπρεκέλε  ιεηηνπξγηθόηεηαο, ησλ κέηξσλ .                                                                                   

Πξάγκαηα πνπ ζα αιιάμνπλ ηνύηεο ηηο  πνιύπαζεο  πεξηνρέο θαη  πνπ ζα κπνξέζνπλ λα θέξνπλ, ην 

ΠΟΛΤΠΟΘΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ  ηεο ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ,  κε πξνζηαζία ηεο πγείαο ΟΛΩΝ 

ΜΑ. 

Η  ΓΝΩΗ ηεο αιήζεηαο , Η ΛΟΓΙΚΗ θαη  Η έληηκε ΤΠΗΡΔΣΗΗ  ηνπ δηθαίνπ, θαινύλ :                                     

Δπηζηήκνλεο  θαη Μεραληθνύο ησλ ηόπσλ απηώλ, λα πξνζθέξνπλ επηηέινπο,  ππεξεζίεο ηέηνηαο 

πνηόηεηαο   ζηνλ θόζκν ησλ ηόπσλ απηώλ. Σνπο  ην  νθείινπλ 

αο Δπραξηζηώ. 

 

ύληξνθε ζηνλ Αγώλα ηηο αληί-ξύπαλζεο παπά-Γηάλλε.                                                    

Οθείισ θαη από ην επίζεκν απηό βήκα λα ζνπ νκνινγήζσ όηη:                                              

Αλ δσ πσο, βαδίδνπλ νη εμειίμεηο ησλ πξνβιεκάησλ ξύπαλζεο καο , ζε ηέηνηνπο 

επνηθνδνκεηηθνύο  θαη ειπηδνθόξνπο δξόκνπο πινπνηήζεσλ!! γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πγείαο ηνπ θόζκνπ,  

Σόηε:                                                                                                                                                       

«ζα πάςσ λα δηπιώλσ ηα δάρηπια» θαη λα θηύλσ ζηελ πιάηε καο, γηα λα 

μνξθίδσ ηελ  αηπρία καο.                                                                                                                                              

Θα πάςνπκε λα «θάλνπκε  ηνλ ζηαπξό καο» μνξθίδνληαο ηελ δεκηά.                                  

θαη ίζσο καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα  αλαθσλήζνπκε κπξνζηά ζην Θαύκα»!!! 

………………..Πηζηεύσ ζε έλαλ ζεό, παηέξα παληνθξάηνξα!!!!!............... 


