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   Είναι καθημερινά διαπιστωμένο ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος και κυρίως όσα σχετίζονται 

με την προστασία του , απαιτούν συνέργειες , συμπράξεις και χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 

όρια , τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες τοπικών φορέων , εν προκειμένω της τοπικής 

αυτοδιοίκησης που ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι η καρικατούρα του πραγματικού θεσμού που 

ορίζει το Σύνταγμα , γιατί παραμένει με πληθώρα αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους , χωρίς 

προσωπικό και χωρίς την ανάλογη τεχνογνωσία για ν ΄αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα ζητήματα 

της περιβαλλοντικής προστασίας. 

   Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η πολιτεία άργησε να δώσει έγκαιρα τις κατευθύνσεις και τους 

σχεδιασμούς με αποτέλεσμα σήμερα η προστασία του περιβάλλοντος να κοστίζει ακριβά και να 

μην μπορεί ν ΄αντιμετωπιστεί άμεσα και ορθολογικά. 

   Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) , επίκαιρο θέμα όσο ποτέ , απαιτεί 

ευρύτερες συνεργασίες  ,( Φο.Δ.Σ.Α. –εθνικό – ευρωπαϊκό επίπεδο ) , συνδυασμό μεθόδων , όπως 

καύση ,πυρόλυση , λιπασματοποίηση ,ανακύκλωση κ.α., προσαρμογή του τρόπου ζωής και της 

συμπεριφοράς μας στα νέα δεδομένα κι επίσης χρήση των νέων τεχνολογιών κι αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

   Ο Δήμος Σκύδρας έχει υπογράψει και συμμετέχει από το Σεπτέμβριο του 2012 στο Σύμφωνο των 

Δημάρχων . Πρόκειται για μια παγκόσμια δράση που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

και σκοπό έχει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%και πλέον μέχρι το 2020 . 

   Συνεχίζει σταθερά κι επεκτείνει το πρόγραμμα ανακύκλωσης  ( χαρτί , αλουμίνιο , πλαστικό , 

γυαλί ) και πριν μερικούς μήνες με τη συλλογή τηγανέλαιου σε ειδικά δοχεία που έχουν 

τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία . 

   Υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδοτήσεις περιβαλλοντικών έργων και μελετών ( Πράσινο 

Ταμείο , Φωτοβολταϊκά στις στέγες δημοτικών κτηρίων ( σχολείων ) που δυστυχώς παραμένουν 

μπλοκαρισμένα στα συρτάρια των αρμοδίων παρά τις οχλήσεις και τις πιέσεις μας ) . 



2 

 
   Ολοκληρώνει τις διαδικασίες αδειοδότησης των γεωτρήσεων ( υδρευτικών , αρδευτικών ) 

σύμφωνα με το νέο καθεστώς  κι προχωρεί στην αποκατάσταση των τελευταίων Χ.Α.Δ.Α. 

   Παρεμβαίνει , διευθετεί , διαμορφώνει χώρους και σημεία ,στο μέτρο του δυνατού , λειτουργικού , 

χρηστικού και προστατευτικού χαρακτήρα για το περιβάλλον και παράλληλα υλοποιεί δράσεις 

ενημέρωσης και κεντρίσματος του ενδιαφέροντος των πολιτών και μάλιστα στα παραπάνω έχει 

και την πολύτιμη κι αξιέπαινη συμβολή και συμμετοχή εκπαιδευτικών , μαθητών κι εθελοντών. 

   Όμως , ας είμαστε ρεαλιστές . Ως κράτος , ως αυτοδιοίκηση κι ως κοινωνία ( και μάλιστα οι 

πολίτες στην καθημερινότητά μας ) οφείλουμε να πράξουμε πολλά περισσότερα για ένα βιώσιμο 

περιβάλλον . 

   Γιατί οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο περιβάλλον είναι ταυτόχρονα και τα δικαιώματά μας για 

μια ποιοτικότερη και καλύτερη ανθρώπινη ζωή και ανάπτυξη . 

                                                                                                          Γιώργος   Χοϊδης 

                                                                                                        Δήμαρχος Σκύδρας 


