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Θέμα: Συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού  

στον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, αποτελεί 
ευκαιρία για να αναδείξουμε στις τοπικές κοινωνίες μας ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους. 
 
Παράλληλα όμως, μας υπενθυμίζει την υποχρέωση που έχουμε ως θεσμός να 
αναδεικνύουμε ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής μας τα ζητήματα που αφορούν το 
στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών. 
 
Παρά το γεγονός ότι η κεντρική εξουσία δεν έχει εκχωρήσει ουσιαστικές 
αρμοδιότητες στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, πέραν της διαχείρισης των αστικών 
απορριμμάτων, θεωρώ ότι οφείλουμε να διεκδικήσουμε νέους ρόλους και 
αρμοδιότητες, δίνοντας προτεραιότητα στα παρακάτω πεδία δράσης: 
 

 Χωροταξία- Πολεοδομικός Σχεδιασμός  
 Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων - Ανακύκλωση 
 Διαχείριση των φυσικών πόρων σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας: 

έδαφος, νερό, φυσικές περιοχές και παράκτιες ζώνες, 
 Μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και 

προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
 Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και βελτιωμένη διαχείριση των συγκοινωνιών 

και των μεταφορών που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικότερες και 
περιβαλλοντικά ορθολογικότερες αποφάσεις  

 Δέσμες μέτρων με τα οποία θα επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές, 

 Βελτίωση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, 
 Πολιτική Προστασία, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, 
 Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο των δημοτικών 

πολιτικών. 
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Στο πρόσφατο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που διοργανώθηκε πριν μερικές ημέρες στη 
Χαλκιδική, πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις οι οποίες αποτυπώνονται στα 
ψηφίσματα που εκδόθηκαν (http://www.kedke.gr/?p=10573) 
 
Οι αποφάσεις αυτές μας δεσμεύουν και μας υποχρεώνουν να αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες, προκειμένου να περάσουμε από το επίπεδο των φραστικών 
διακηρύξεων, στις πράξεις. 
 
Μπορούμε μέσα από τη συνεργασία των Δήμων  μας,  αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή 
εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλού αλλά και τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, να αναλάβουμε πλέον ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες πάνω στα ζητήματα του περιβάλλοντος.   
 
Χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθειά μας θα αποδειχθεί η Επιτροπή Χωροταξίας, 
Υποδομών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία συγκροτήθηκε με σκοπό να 
αποτελέσει εργαλείο παραγωγής πολιτικής για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.  
 
Με αφορμή λοιπόν το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
στις 5 Ιουνίου 2015, ας ξεκινήσουμε μια κοινή προσπάθεια, με σκοπό αφενός την 
αναβάθμιση του θεσμικού μας ρόλου στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, 
αφετέρου, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών των τοπικών μας 
κοινωνιών. 
 
Για τη φετινή χρονιά το σύνθημα της Ευρωπαϊκής καμπάνιας για τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι ΦΥΣΗ – Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ. 
 
Ας στηρίξουμε την εκστρατεία αυτή, με όλες μας τις δυνάμεις.  

  
 
 
 

  Με εκτίμηση 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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