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Την έναρξη της ημερίδας – διαβούλευσης κήρυξε ο Αντιδήμαρχος Βόλου (Συντονιστής 

Δικαιούχος του έργου), κ. Δημήτρης Δερβένης, ο οποίος απηύθυνε και το χαιρετισμό του 

Δημάρχου. 

Στην εισαγωγική ομιλία της, η κ. Χριστίνα Μαρούλη, εκπρόσωπος της εξωτερικής ομάδας 

παρακολούθησης των Προγραμμάτων LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε τα 

Προγράμματα LIFE+. 

Στη συνέχεια έγινε προβολή ενημερωτικής ταινίας με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, την 

οποία είχε ετοιμάσει ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο προηγούμενου Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος. 

Ο κ. Δημήτρης Λάλας παρουσίασε τη μεθοδολογία ανάπτυξης του Τοπικού Σχεδίου 

Δράσης και ο κ. Ανδρέας Λουκάτος, εκ μέρους της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. (Συνεργαζόμενος 

Δικαιούχος του έργου), παρουσίασε το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της 

Κλιματικής Αλλαγής. 

Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, όλοι οι συμμετέχοντες στην 

ημερίδα συμφώνησαν με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Δράσης. Επιπλέον, αναφέρθηκαν 

τα παρακάτω (για αναλυτική περιγραφή υπάρχουν διαθέσιμα τα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά της ημερίδας): 

• Α. Δουμπιώτη (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης): 

o Να δοθεί έμφαση στα θέματα πρασίνου (ειδικά στις αυλές των σχολείων) 

o Προώθηση του οικολογικού σχολείου (βιοκλιματισμός, ανακύκλωση κ.λπ.) 

o Πλατείες με λιγότερο τσιμέντο 

o Περιορισμός του φωτισμού των καταστημάτων το βράδυ 

• Γ. Δανηλόπουλος (Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας Δήμου 

Βόλου): 

o Θέματα στάθμευσης / Περιφερειακής οδού Βόλου / πρασίνου 

o Θέματα σχεδιασμού κτηρίων (αναμονή νέας νομοθεσίας για περιβαλλοντικά 

κτήρια) 



 

 
 

• Χ. Ευαγγέλου (Σύλλογος Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών Ν. 

Μαγνησίας): 

o Συνέπεια στον έλεγχο καυσαερίων (κάρτα) / πρόταση για περισσότερους 

ελέγχους 

o Ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Δήμο 

o Ταράτσες / φωτοβολταϊκά 

o Ανανέωση στόλου απορριμματοφόρων (φυσικό αέριο) 

o «Πράσινο κύμα» στα φανάρια  

o Μεταμεσονύχτια τροφοδοσία καταστημάτων 

o Χρηματοδοτήσεις ΕΕ (κουφώματα, εποπτεία ΚΕΚ κ.λπ.) 

• Γ. Γκάγκας (Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου): 

o Εμπειρία από ανάλογα έργα και προγράμματα  

o Πρόβλημα το κεντρικό νομοθετικό πλαίσιο 

o Πρόγραμμα «εξοικονομώ» 

o Αξιοποίηση βιοαερίου ΧΥΤΑ Βόλου 

• Γ. Κουρτίνας (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ν. Μαγνησίας): 

o Αξιοποίηση βιοαερίου ΧΥΤΑ Βόλου 

o Προβλήματα γραφειοκρατίας σε νέα έργα 

• Ιωαννίδη (Περιβαλλοντική Οργάνωση Βόλου): 

o Λήψη μέτρων σε δημόσια κτήρια / καταστήματα 

o Έμφαση στη διαχείριση οργανικού κλάσματος / κομποστοποίηση 

o Αλλαγή στόλου αυτοκινήτων του Δήμου 

o Μετρήσεις σε αυτοκίνητα 

• Εκ μέρους της κ. Οικονόμου (Δ/νση ΠΕΧΩ, Ν. Μαγνησίας): 

o Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

o Θέματα μεταφορών 

o Τραμ / πεζόδρομοι 

• Σουβατζής: 

o Παγκόσμιο πρόβλημα η κλιματική αλλαγή 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ημερίδας – διαβούλευσης, ο Αντιδήμαρχος Βόλου, κ. 

Δημήτρης Δερβένης, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, ανέφερε ότι στο Τοπικό 

Σχέδιο Δράσης θα ενσωματωθούν τα ακόλουθα: 

1. Μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα δενδροφύτευσης / πρασίνου (ιδιαίτερα στα 

σχολεία) 



 

 
 

2. Μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα ευαισθητοποίησης (σε πρωτοβάθμια / 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 

3. Δημιουργία «Σημείου Αναφοράς» για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και 

Παρακολούθησης της εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στο Δήμο Βόλου 

Το αναμορφωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσης θα παρουσιαστεί για έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, στα μέσα Απριλίου. 

 


