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Κεφάλαιο 1 

1.1 Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου Ελληνικά 

Πετρέλαια που διαθέτει διυλιστήρια στην Ελλάδα στην περιοχή του 

Ασπρόπυργου, στην Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, η παραγωγή των οποίων 

καλύπτει περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας.  

Σε ότι αφορά στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η δραστηριότητα 

διύλισης ξεκίνησε από το 1966 όταν ο ελληνικής καταγωγής Τομ Πάππας 

εγκαινίασε τη λειτουργία του διυλιστηρίου ESSOPAPPAS, το οποίο αργότερα 

εξαγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και μετονομάστηκε σε ΕΚΟ, στη 

συνέχεια η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) αποκτά τις μετοχές του 

Ομίλου ΕΚΟ, και αργότερα με τη συγχώνευση των θυγατρικών του Ομίλου Δ.Ε.Π. 

μετονομάζονται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.  

Το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης ημερήσιας δυναμικότητας διύλισης 93kbpd, 

ετήσιας δυναμικότητας διύλισης 4,5 (Μ/Τ εκ.) , αποθηκευτικής δυναμικότητας 

1,4 εκατ.m3,αποτελεί το μοναδικό διυλιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα και προμηθεύει 

τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Το 2011 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισής του, σε τρεις βασικούς 

τομείς: α) ανανέωση των μονάδων απόσταξης, β) αύξηση της αποθηκευτικής 

δυναμικότητας για την ενίσχυση της ευελιξίας στην τροφοδοσία αργού και γ) 

προσθήκη μιας μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (CCR,15 χιλ. βαρέλια ανά 
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ημέρα) καθώς και μιας μονάδας αποθείωσης για την αύξηση της παραγωγής 

βενζίνης και ντίζελ. Ενώ μέσω αγωγού, το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται 

με το διυλιστήριο του Ομίλου στα Σκόπια, το μοναδικό διυλιστήριο στην π.Γ.Δ.Μ. 

Το 2013 στο αναβαθμισμένο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε η 

λειτουργία με διύλιση αργών υψηλού περιθωρίου διύλισης, ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου (ΜΤΒΕ) για την παραγωγή βενζινών και ελαχιστοποίηση 

κατανάλωσης φυσικού αερίου. Το διυλιστήριο, με τη νέα μονάδα Καταλυτικής 

Αναμόρφωσης (CCR), κατεργάστηκε επιπλέον της ίδιας παραγωγής νάφθας, τη 

διαθέσιμη νάφθα από το διυλιστήριο Ελευσίνας, αυξάνοντας το συνολικό 

περιθώριο των διυλιστηρίων του Ομίλου. Επιπλέον, μετά από εφαρμογή 

προγράμματος προληπτικής συντήρησης σε αγωγούς και ατμοπαγίδες πέτυχε 

βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. 

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ 
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> Διυλιστήριο 

> Πετροχημικά/Χημικά 

> Πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης-Σκοπίων 

> Δίκτυο αγωγών σύνδεσης με άλλες εταιρίες 

> Ηλεκτροπαραγωγή 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

> Δεξαμενισμός 

> Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

> Εγκατάσταση ΕΚΟ στη Μενεμένη 

> Εγκατάσταση ΕΚΟ στην Ιωνία 

> Εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ «Αλέξανδρος» στη Μενεμένη 

> Εγκατάσταση υγραερίων στο Καλοχώρι 

> Δίκτυο 62 πρατηρίων ΕΚΟ στον Νομό και 100 βυτιοφόρων αυτοκινήτων 

(κυρίως συνεργάτες και μεταφορείς)για την κάλυψη της αγοράς σε καύσιμα 

> Δίκτυο 50 πρατηρίων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και 50βυτιοφόρων αυτοκινήτων 

 
1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Τοπική Κοινωνία της Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

- Πολλαπλασιαστικά Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία και την Τοπική 

Οικονομία της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Η δραστηριότητα του Ομίλου ενισχύει και στηρίζει την τοπική κοινωνία και την 

τοπική οικονομία της περιοχής, παράγοντας θετικά πολλαπλασιαστικά 

οφέληόπως εισόδημα, θέσεις εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές, απόδοση 
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δημοτικών τελών, ανάπτυξη, και επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα σε 

τοπικές επιχειρήσεις με συμπληρωματική οικονομική δραστηριότητα: 

 126 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτ. Θεσσαλονίκης 

απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην περιοχή 

 Περισσότερα από €3 εκ. δημοτικά τέλη ετησίως καταβάλλονται συνολικά 

στους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στον Δήμο Ευόσμου – 

Κορδελιού καταβάλλονται πάνω από 700.000 € ετησίως ως δημοτικά 

τέλη. 

 € 95,5εκατ./χρόνο δαπανούνται σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από 

τοπικούς προμηθευτές και επιχειρήσεις γειτονικών περιοχών: 

o 13% αφορούν αγορές από βιομηχανικές εταιρείες 

o 97% αφορούν αγορές από εμπορικές εταιρείες, χωρίς να 

συνυπολογίζονται δαπάνες όπως αγοράς και αποθήκευση α’ υλών, 

ενδιαμέσων και πετρελαιοειδών, πληρωμές για νερό, ενέργεια, 

τηλεφωνία, ενδο-ομιλικές συναλλαγές.  

 Συνεργασία με 1030 επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής (προμηθευτές, 

εργολάβοι κ.λπ.)   

- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Πέρα όμως από τα άμεσα οφέλη της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής 

οικονομίας από την παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην περιοχή, 

υπάρχουν και έμμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη ως απόρροια του εκτεταμένου 

προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί ο 

Όμιλος στην περιοχή. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε τα εξής:  

 Επιβράβευση νεοεισαχθέντων μαθητών στα Ανώτατα και Ανώτερα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 και αφορά τους Δήμους Δέλτα και 

Κορδελιό - Εύοσμο. Έχουν βραβευτεί συνολικά 1080 μαθητές και 

μαθήτριες μέχρι το 2016, εκ των οποίων 272 από τον Δήμο Δέλτα και 808 

από τον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου. Ο αριθμός των βραβευθέντων 

κυμαίνεται ανά έτος από 110 – 155 άτομα. Η επιβράβευση γίνεται με 

αξιοκρατικά κριτήρια και αφορά αποκλειστικά αποφοίτους Ενιαίου 

Λυκείου ή ΕΠΑΛ του εκάστοτε σχολικού έτους, που εισήχθησαν στην 
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων 

Εξετάσεων και απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων Δέλτα 

(Δημοτικά Διαμερίσματα Διαβατών, Καλοχωρίου, Μαγνησίας) και 

Κορδελιού-Ευόσμου. 

 Πρόγραμμα «Πάμε κατασκήνωση» 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 και αφορά τους Δήμους 

Δέλτα και Κορδελιό - Εύοσμο. Μέχρι το 2016, στο πρόγραμμα έχουν 

συμμετάσχει 599 παιδιά εκ των οποίων 295 παιδιά από το Δήμο Δέλτα 

και 304 παιδιά από το Δήμο Κορδελιού -Ευόσμου. Το πρόγραμμα αφορά 

την κατασκηνωτική περίοδο από Ιούνιο – Αύγουστο και φιλοξενούνται 

συνολικά 80 παιδιά από το 2013 και μετά  (40 από κάθε Δήμο) ηλικίας 6 

έως 15 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων 

παιδιών από την έναρξη του προγράμματος αυξήθηκε κατά 50%.Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων Κορδελιού - 

Ευόσμου και Δέλτα, Δημοτικές Ενότητες (Διαβατών, Μαγνησίας, 

Καλοχωρίου). Τα κριτήρια συμμετοχής των παιδιών στο πρόγραμμα είναι 

κοινωνικά και οικονομικά. Επίσης, επιλέγονται 10 συνολικά άτομα ΑΜΕΑ 

(5 από κάθε Δήμο) από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων για τη 

συμμετοχή τους σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ μετά 

τις 22 Αυγούστου. 

 Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία 

Το πρόγραμμα διανομής δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία 

ξεκίνησε το 2012 και περιλαμβάνει 11 σχολεία του Δήμου Δέλτα 

(πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και 15 σχολεία του Δήμου Κορδελιού 

–Ευόσμου(πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).Έως το τέλος του 2016 

δόθηκαν συνολικά 187.409 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, εκ των οποίων 

τα 97.201 λίτρα στο Δήμο Δέλτα και 90.208 στο Δήμο Κορδελιού -

Ευόσμου. Στόχος του προγράμματος να αποδεσμεύσει σημαντικά 

οικονομικά κονδύλια των ωφελούμενων σχολείων από τη μέριμνα για 

πετρέλαιο θέρμανσης, και να διοχετευθούν στην κάλυψη άλλων 

σημαντικών αναγκών των σχολείων.  

Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που 

πραγματοποιήθηκε το 2015, ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις των 
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ωφελουμένων σχολείων να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, όπου 

τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: Η πλειοψηφία των Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έκριναν το πρόγραμμα 

ως απόλυτα αναγκαίο και επιτυχημένο για τη λειτουργία των εν λόγω 

σχολείων, ενώ τονίστηκε ότι θα ήταν επιθυμητή η επέκταση του 

προγράμματος και σε πρόσθετες λειτουργικές παροχές προς τα σχολεία, 

λόγω έλλειψης πόρων απ’ την Πολιτεία. Εξαίρεση ένα μόνο σχολείο, που 

αρνήθηκε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με την αιτιολογία ότι η 

παροχή πετρελαίου θέρμανσης είναι υποχρέωση του Δήμου, μέσω των 

σχολικών επιτροπών, και αρνήθηκε να το δεχθεί ως χορηγία από 

οποιαδήποτε εταιρεία.  

 

 Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από 

τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΕΛΙΞ και αφορά δύο 

(2) δεκαπενθήμερα προγράμματα απασχόλησης παιδιών και νέων στο 

χώρο του 13oυ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, Κορδελιού. Οι δράσεις αυτές 

σχεδιάζονται από τη ΜΚΟ ΕΛΙΞ και πραγματοποιούνται από ομάδες 

εθελοντών από όλο τον κόσμο, με την καθοδήγηση ειδικής ομάδας 

εκπαιδευτικών - παιδαγωγών, καθώς και των ομαδαρχών της ΕΛΙΞ. Στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν 127 παιδιά και νέοι έως σήμερα, 107 παιδιά από 

το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και 20 παιδιά από το Δήμο Δέλτα. Ενώ 

συμμετείχαν επίσης και παιδιά από το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Οι 

δράσεις περιλαμβάνουν καθημερινό ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και νέων, σε συνεργασία με 

ειδικούς επιστήμονες, ομαδάρχες και διεθνείς ομάδες εθελοντών, μέσα 

από δημιουργικά εργαστήρια ειδικά σχεδιασμένα, όπως κατασκευές, 

ζωγραφική και παιχνίδι, που θα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή 

τους. Τα κριτήρια επιλογής των παιδιών και των νέων είναι κοινωνικά.  
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Κεφάλαιο 2 

Το πρόβλημα της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

Ήδη από το 1966, με τα εγκαίνια του διυλιστηρίου της ESSOPAPPASάρχισαν τα 

παράπονα της τοπικής κοινωνίας σε ότι αφορά τη λειτουργία του διυλιστηρίου, 

με πολλούς δημότες να αναφέρουν πως το πρόβλημα δυσοσμίας στη 

Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε από τότε.  

Στα νεότερα χρόνια, το φαινόμενο της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

φαίνεται να ξεκινάει από το 2000. Ανά διαστήματα η δυσοσμία εντείνεται με τα 

παράπονα των δημοτών να αυξάνονται να ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία. 1 

Κατά καιρούς ως πιθανές αιτίες της δυσοσμίας έχουν αναφερθεί η φορά του 

ανέμου, η διαρροή φυσικού αερίου, η ύπαρξη παλιών βυρσοδεψείων στην 

ευρύτερη περιοχή (είναι «μια ανοιχτή εστία μόλυνσης»), και ο ευτροφισμός των 

υδάτων, η παράνομη εργασία, η απόρριψη επικίνδυνων υλικών στους 

υπονόμους, καθώς και η λειτουργία βιομηχανικών μονάδων (ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝ), 

χωρίς όμως ποτέ να ξεκαθαριστεί η βασική αιτία του προβλήματος2. 

Πιο πρόσφατα, από τα μέσα του καλοκαιριού 2016 τα προβλήματα της 

δυσοσμίας στην περιοχή του Κορδελιού - Ευόσμου εντείνονται περισσότερο. Αν 

και το αίτιο που προκαλεί το πρόβλημα της δυσοσμίας παραμένει άγνωστο έως 

σήμερα, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει μερίδα της τοπικής κοινωνίας (Δήμος και 

κάτοικοι) να κατηγορεί τα ΕΛΠΕ ως τον κύριο ρυπαντή της ατμόσφαιρας. Οι 

διαμαρτυρίες εντείνονται από τα τέλη Ιουλίου με κορύφωση το Σεπτέμβριο.  

Τα ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο διερεύνησης της αιτίας που προκαλεί τη δυσοσμία, με 

πρωτοβουλία τους χρηματοδότησαν την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού3 για τον 

εντοπισμό και την ανάλυση ατμοσφαιρικών ρύπων, τους οποίους δεν μπορούν 

να εντοπίσουν τα όργανα των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Επίσης, 

ανακοινώθηκε, η έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδότησης 

ύψους 131.000 ευρώ, μέσω του Πράσινου Ταμείου, για την αναβάθμιση του 

σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι 

                                                           
1
Βλέπε Παράρτημα 1 

2
Βλέπε Παράρτημα 2 

3
 Βλέπε Παράρτημα 1: Δωρεά ΕΛΠΕ  



 
 

[9] 
 

εγκατεστημένος στο Κορδελιό, ο οποίος σήμερα μπορεί να εντοπίσει 

«συμβατικές» μόνο πηγές ρύπανσης. 

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των ΕΛΠΕ 

αποτέλεσε αφετηρία να αμφισβητηθεί εξαρχής η εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων που θα βγάλουν οι μετρήσεις.  

Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη σύνοψη των ενεργειών που πυροδότησε το 

πρόβλημα της δυσοσμίας στην περιοχή: 

 Παραγγελία 2 προκαταρκτικών εξετάσεων από την Εισαγγελία για να 

διερευνηθεί4 εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα που εμπίπτουν στο νόμο 

περί προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Το Σεπτέμβριο του 2016, τα ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο διερεύνησης της αιτίας 

που προκαλεί τη δυσοσμία και θέλοντας να δώσουν ένα τέλος στην 

αγωνία των κατοίκων, χρηματοδοτούν με δική τους πρωτοβουλία την 

αγορά και δωρεά ενός υπερσύγχρονου Σταθμού Παρακολούθησης της 

Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου μέσω του 

εντοπισμού και της ανάλυσης ατμοσφαιρικών ρύπων, τους οποίους δεν 

μπορούν να εντοπίσουν τα όργανα της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το 

ΑΠΘ ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα του Δήμου. Στις αρχές 

Δεκεμβρίου ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας πραγματοποίησε κοινή 

συνέντευξη Τύπου ώστε να ανακοινώσει την αποδοχή δωρεάς από τα 

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για την μέτρηση των ρύπων. Ωστόσο, και 

αυτή η πρωτοβουλία των ΕΛΠΕ δημιουργεί υποψίες σε δημότες που 

αμφισβητούν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που θα βγάλουν οι 

μετρήσεις.  

 Σύσταση της ανεξάρτητης κίνησης πολιτών « Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 

που αναλαμβάνει αμέσως ρόλο μέσω καταγγελιών περιστατικών 

δυσοσμίας και γενικά περιστατικών που παρατηρούν και τα οποία 

θεωρούν ως ύποπτα. 

                                                           
4
 Βλ. Παράρτημα 1: Εισαγγελική Έρευνα ανφορές 
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 Τον Οκτώβριο 2016 γίνεται επερώτηση στη Βουλή για τη συνεχιζόμενη 

δυσοσμία στο Κορδελιό/Εύοσμο και η κίνηση πολιτών «Η αναπνοή είναι 

δικαίωμα» αποστέλλει μηνυτήρια επιστολή στην εισαγγελία της 

Θεσσαλονίκης. 

 Τον Νοέμβριο 2016 πραγματοποιείται σύσκεψη στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Τσιρώνη και με τη 

συμμετοχή Αυτοδιοικητικών Αρχών - ενώ το θέμα έφτασε έως τη Βουλή 

με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου 

Τριανταφυλλίδη. Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η αναβάθμιση του 

σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που λειτουργεί στην 

περιοχή του Κορδελιού και ο οποίος σήμερα μπορεί να εντοπίσει μόνο 

συμβατικές πηγές ρύπανσης μέσω του Πράσινου Ταμείου και η εκπόνηση 

ειδικού ερευνητικού προγράμματος από το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ 

συνολικού ύψους 140.000 ευρώ, διάρκειας 18 μηνών με επικεφαλής την 

καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σαμαρά. 

 Ο Δήμος αναθέτει στην ιδιωτική εταιρεία "KartECO" με πεντάμηνη 

σύμβαση ύψους 8.748 ευρώ να προβεί σε μετρήσεις και ελέγχους με τη 

διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων από επιθεωρητές Περιβάλλοντος στις 

μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής. 

 Πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 28 Νοεμβρίου 2016: «Η ποιότητα της 

ατμόσφαιρας στο Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου», στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, 

όπου μεταξύ άλλων μίλησε και ο διευθυντής των βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, Χριστόφορος Αντώτσιος, ο 

οποίος παρουσίασε τις μετρήσεις από τον σταθμό παρακολούθησης της 

ατμόσφαιρας, που λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου 

(μετράει περισσότερους ρύπους από τον σταθμό της Περιφέρειας) 

σύμφωνα με τις οποίες οι ατμοσφαιρικοί ρύποι βρίσκονται πολύ κάτω 

από τα επιτρεπτά όρια. Στην ίδια εκδήλωση ο Κλεάνθης Χαϊδευτός, 

Πρόεδρος στο Συμβούλιο Βιωσιμότητας Δυτικής Θεσσαλονίκης, μέλος του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στον Εύοσμο, ανέφερε πως στην ετήσια 

έκθεση του ΥΠΕΚΑ, το Κορδελιό φαίνεται να έχει σχεδόν τον καθαρότερο 

ουρανό, δεδομένου ότι από τη μέτρηση απουσιάζουν στοιχεία μετρήσεων 
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σωματιδίων PM10 100 ημερών, ενώ πρόσθεσε πως αν τα ΕΛΠΕ είναι 

τελικά κύριοι ρυπαντές θα έχουν πρόβλημα στην αδειοδότηση. Την 

επόμενη μέρα, κάτοικοι του Δήμου ανέβασαν φωτογραφίες και video 

μαύρου καπνού5 να βγαίνει από τον πυρσό της μονάδας παραγωγής 

πολυπροπυλένιου των ΕΛΠΕ. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «μικρής 

διαρκείας δυσλειτουργία» από την οποία «δεν προκλήθηκε μόλυνση». 

 

 

  

                                                           
5
 Βλ. Παράρτημα Μαύρος Καπνός  
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 Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του 

Δημάρχου Κορδελιού - Ευόσμου κ. Πέτρου Σούλα, με τη συμμετοχή των 

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπων της επιτροπής 

κατοίκων και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη 

Φάμελλου.  

 Μέσα στο Δεκέμβριο η Περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση-σύσταση προς 

τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη, λόγω 

υπερβολικής αύξησης των τιμών στα αιωρούμενα μικροσωματίδια (άνω 

των 101 μg/κ.μ.), σύμφωνα με τις μετρήσεις των σταθμών στο Κορδελιό 

και το κέντρο της Θεσσαλονίκης (Αγ. Σοφίας) τα τελευταία 24ωρα. 

 O Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, ανέφερε πως 

μέσα στους πρώτους μήνες του 2017 οι υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν από πού 

προέρχεται η δυσοσμία. 

 Τέλη Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος 

Τσακίρης του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, η ημερίδα του 

«ΔΙΚΤΥΟΥ 50» με θέμα : «Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη - Η Αλήθεια». 

 Οι πολίτες μέσα στον Απρίλιο ζητούν να μάθουν τα αποτελέσματα της 

μέτρησης από την εταιρεία KARTECO και δεν καταλαβαίνουν γιατί 

καθυστερεί η δημοσιοποίηση.  

Για το διάστημα Ιούνιος- Μάρτιος 2016 παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα ένα ιστορικό αναφορών για το θέμα της δυσοσμίας. 

 

Όπως φαίνεται από τα γραφήματα, οι περισσότερες αναφορές για θέματα 

δυσοσμίας καταγράφηκαν τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2016, την 

περίοδο δηλαδή που υπήρξαν έξαρση των διαμαρτυριών για δυσοσμία και το 
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περιστατικό καπνού από τον πυρσό της μονάδας παραγωγής 

πολυπροπυλενίου των ΕΛΠΕ.  

Αναλυτικά, οι αναφορές αφορούσαν τα θέματα:  

 27/09-2/10 έγινε αναπαραγωγή των παρακάτω θεμάτων σε τίτλους: 

 Ολονύχτιες «περιπολίες» για την πηγή της δυσοσμίας κάνει ο δήμαρχος 

Κορδελιού – Ευόσμου 

 ΠΚΜ: Δεν έρχεται από τα ΕΛΠΕ η δυσοσμία που ταλαιπωρεί το Κορδελιό  

 Βούλα Πατουλίδου: «Άμεσες δράσεις για να εντοπιστούν οι πηγές 

ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη» 

 29/11 – 4/12 έγινε αναπαραγωγή των παρακάτω θεμάτων σε τίτλους: 

 Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 οι απαντήσεις για τη δυσοσμία 

 Μαύρος καπνός στη δυτική Θεσσαλονίκη - Καθησυχάζουν τα ΕΛΠΕ 

 Μήνυση κατά των ΕΛΠΕ για τον μαύρο καπνό κατέθεσε ο δήμαρχος 

Κορδελιού 

 Πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη 

 Συνεργασία της ΠΚΜ με ΑΠΘ και ΕΛΠΕ για τη δυσοσμία στη δυτική 

Θεσσαλονίκη 

Οι περισσότερες αναφορές για το παραπάνω διάστημα βρέθηκαν στα Newssites

 

http://www.voria.gr/article/mesa-sto-proto-examino-tou-2017-i-apantisis-gia-ti-disosmia
http://voria.gr/article/mavros-kapnos-sti-ditiki-thessalonikis---kathisichazoun-ta-elpe
http://greenagenda.gr/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd/
http://greenagenda.gr/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%bd/
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/132926/protoporiako-programma-gia-ti-dysosmia-sti-dytiki-thessaloniki
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000049783/Sunergasia-tis-PKM-me-APTH-kai-ELPE-gia-ti-dusosmia-sti-dutiki-THessaloniki
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000049783/Sunergasia-tis-PKM-me-APTH-kai-ELPE-gia-ti-dusosmia-sti-dutiki-THessaloniki
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Το μεγαλύτερο μέρος των αναφορών πραγματοποιήθηκε από τους παρακάτω 

Authors: 

 

Οι κάτοικοι του Δήμου έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα όλο το διάστημα Ιούνιου-

Σεπτεμβρίου με αιχμή τον μήνα του Σεπτεμβρίου, όπου ζητούν από τον Δήμο να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το φαινόμενο της δυσοσμίας και της 

ρύπανσης να εξασθενήσει, καθώς υπάρχουν πολλές αναφορές για τσούξιμο στα 

μάτια, στο λαιμό και δύσπνοια και γενικά είναι έκδηλη η ανησυχία για την υγεία 

τους μακροπρόθεσμα.   
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- Η στάση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο θέμα της δυσοσμίας στην 

περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το πρόβλημα της δυσοσμίας στην 
περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα ΕΛΠΕ στάθηκαν με αίσθημα υψηλής 
κοινωνικής υπευθυνότητας προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες για τον 
εντοπισμό των αιτιών του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν: 

 Πρόσθετοι έλεγχοι μέτρησης εκπομπών ρύπων, πέραν των καθημερινών 
ελέγχων,  

 Ζητήθηκε η επιστημονική γνωμοδότηση από εξειδικευμένους 
επιστήμονες του εξωτερικού πραγματοποιώντας δύο διαφορετικούς 
ελέγχους εγκαταστάσεων,  

 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την πραγματοποίηση ελέγχων και 
την αξιοποίηση των δεδομένων.  

 Συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Ομίλου σε συσκέψεις με όλους 
τους εμπλεκομένους φορείς (Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος, ΑΠΘ, 
κάτοικοι, κλπ) 

 Χρηματοδότηση της αγοράς και δωρεάς μιας υπερσύγχρονης συσκευής 
για τον εντοπισμό και την ανάλυση ατμοσφαιρικών ρύπων στον Δήμο 
Κορδελιού – Ευόσμου, τους οποίους δεν μπορούν να εντοπίσουν τα 
όργανα της Περιφέρειας, σε συνεργασία πάντα με το ΑΠΘ 
ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα του Δήμου.  

 

Γενικότερα, η όλη στάση και ο χειρισμός των ΕΛΠΕ κρίνεται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός και δημιούργησαν προϋποθέσεις εξομάλυνσης των 

αντιδράσεων.  
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2.1. Ιστορικό και Χαρτογράφηση Αντιδράσεων για το πρόβλημα της 

δυσοσμίας 

- Κάτοικοι/ δημότες Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής έχουν πραγματοποιηθεί είτε μέσω 

τηλεφώνου στο τηλεφωνικό κέντρο των ΕΛΠΕ, είτε μέσω των social 

media,κυρίως μέσα από την σελίδα της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών «Η 

αναπνοή είναι δικαίωμα» στο Facebook6. 

 

Οι τηλεφωνικές διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες με 

ιδιαίτερη αύξηση τον Σεπτέμβριο. Οι απευθείας κλήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί στα ΕΛΠΕ υποδηλώνουν πως οι κάτοικοι θεωρούν ως κύριο 

υπαίτιο την βιομηχανία. 

 

 

  

                                                           
6
 Βλ. παράρτημα 1 Καταγραφή ιστορικού δυσοσμίας 

Μέσα στους διαμαρτυρηθέντες ήταν και ο κ Λαφαζανίδης Στάθης, Επικεφαλής 

της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου ο οποίος μέσα σε μια ημέρα κάλεσε 2 φορές. 
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Ενδεικτικά screenshots των αναφορών που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα «Η 

αναπνοή είναι δικαίωμα» φαίνονται παρακάτω: 

 

 Να σημειωθεί επίσης πως η δυσοσμία παρέμεινε στην περιοχή ακόμα και 

την περίοδο που τα διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης δεν λειτουργούσαν, 

από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου λόγω της μεγάλης συντήρησης 

που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. 

 

- Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Οι κκ Λαφαζανίδης Στάθης, επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και Δημήτρης Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος που 

ανεξαρτητοποιήθηκε και μέλος στο Συμβούλιο Βιωσιμότητας Δυτικής 

Θεσσαλονίκης στο οποίο είναι Πρόεδρος ο Κλεάνθης Χαϊδευτός, έχουν εκφράσει 

ανοιχτά τη γνώμη τους πως τα ΕΛΠΕ είναι οι κύριοι ρυπαντές στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη. 

- Φορείς/ Οργανισμοί / Κινήσεις Πολιτών 

 Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών «Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 
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Ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Κορδελιού - Ευόσμου κατά της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης που λειτουργεί ως κόμβος συγκέντρωσης διαμαρτυριών από τους 

δημότες. Δραστηριοποιείται κυρίως μέσω διαδικτύου, με συνεχείς αναρτήσεις 

στο facebook. Παράλληλα, κάνει κατά καιρούς συναντήσεις, κυρίως με τους 

εκπροσώπους του δήμου Κορδελιού Ευόσμου, ενώ είχε συνάντηση και με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και βουλευτή Θεσσαλονίκης κ Σωκράτη 

Φάμελλο. Όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία είναι εκ των προτέρων 

πεπεισμένοι ότι για τη δυσοσμία (ενδεχομένως και για άλλα πολλά δεινά) 

ευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα τα ΕΛΠΕ. 

Στις 3/5/2017, η «Αναπνοή είναι Δικαίωμα» μετρούσε 3.572 μέλη. 

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από: 

 Τσάνα Μανώλη - χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

 Στέλιος Δημητριάδης – δικηγόρος, επίσημος εκπρόσωπος της κίνησης 

 Ρούλα Μπουσουρίδου – έντονη κινητικότητα ως προς την ενημέρωση των 

πολιτών στο θέμα της Ρύπανσης 

 Φανή Κουρτέλη – χρήζει περαιτέρω διερεύνησης  

 Μαρίνα Σαμαρτζίδου Βότση – Δημιούργησε το group τον Σεπτέμβρη του 

2016. Έχει πολύ έντονη κινητικότητα, μέσα από τα posts που κάνει 

απαιτεί από τον Δήμο να σταματήσει η κοροϊδία ως προς την ενημέρωση 

που γίνεται στους δημότες και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα 

από τις μετρήσεις της ρύπανσης που φτάνουν στο ΥΠΕΝ. Ήταν πρόεδρος 

Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων 3ου Γυμνασίου Ελευθέριου-Κορδελιού. 

 Δημήτριος Αποστόλου – αστυνομικός, μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

γεν. γραμματέας στην Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, μέλος στο 

Συμβούλιο Βιωσιμότητας Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 Κωνσταντίνος Ποσνακίδης – φαίνεται να διατηρεί μαγαζί με είδη 

διακόσμησης 
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Δραστηριότητα/ Θέσεις της Κίνησης «Η Αναπνοή είναι δικαίωμα» είναι: 

 Αμφισβητούν τα αποτελέσματα του 1ου μηνιαίου report όπου 

παρουσιάζονται οι μετρήσεις που γίνονται στο Δήμο Κορδελιού - 

Ευόσμου με αντικείμενο τα περιστατικά δυσοσμιών που καταγράφονται 

στην ευρύτερη περιοχή7. 

 Προωθεί τις καταγγελίες των δημοτών που καταγράφονται αναλυτικά ανά 

οδό στην περιφέρεια και στην εταιρεία KARTECO 

 Παρευρέθησαν στην ημερίδα  που έγινε από το ΔΙΚΤΥΟ 50 για την 

ημερίδα του «ΔΙΚΤΥΟΥ 50» με θέμα : «Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη - Η Αλήθεια» 

 Παρευρέθησαν στην εκδήλωση με θέμα: «Η ποιότητα της ατμόσφαιρας 

στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου» 

Ενδεικτικό της έντονης δραστηριοποίησης τους αποτελεί το γεγονός ότι τον 

Ιανουάριο του 2017 δημιούργησαν μια εφαρμογή η οποία καταγράφει την 

αίσθηση δυσοσμίας / ρύπανσης της ατμόσφαιρας με βάση το σημείο που 

                                                           
7
Βλέπε Παράρτημα 1 KARTEKO 
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βρίσκεται κάποιος τη δεδομένη στιγμή σε πραγματικό χρόνο με την 

ονομασίαBreafing8. 

 16 μέλη από τα 45 συνολικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κορδελιού – Ευόσμου είναι μέλη της Κίνησης «Η Αναπνοή είναι 

δικαίωμα» 

Λαφαζανίδης Στάθης  Τέως δήμαρχος 

Σωτηράκης Κωνσταντίνος Υπέρ των ΕΛΠΕ, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Ναθαναηλίδης Λεωνίδας  Επικεφαλής «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

προσκείμενη στο ΚΚΕ  

Θεοφάνης Παπαδόπουλος Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος 

Δημήτρης Αποστόλου Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, μέλος 

στο Συμβούλιο Βιωσιμότητας Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

Καμαρινός Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 

Μαξούρας Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Μαγόπουλος Σωτήριος  Αντιδήμαρχος 

Ταλατάς Βασίλειος  Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

 

 ΔΙΚΤΥΟ 50 Συλλόγων και Φορέων Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν, ως κύριους ρυπαντές της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης αναδείχθηκαν οι βιομηχανίες ΤΙΤΑΝ και ΕΛΠΕ. 

Μέλη του Δικτύου είναι: 

                                                           
8
Βλέπε Παράρτημα 1.  

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, κανείς 

τους δεν έχει εκφράσει ως αίτιο της ρύπανσης κάποια βιομηχανική 

δραστηριότητα των ΕΛΠΕ. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.hellenicweb.breafing
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 Ο Μιχάλης Σπάσος, εκπρόσωπος του συντονιστικού του ΔΙΚΤΥΟΥ των 50 

Συλλόγων και Φορέων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υποψήφιος Περιφερειακός 

Σύμβουλος Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότηταμε 

την Υποψήφια Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Δέσποινα 

Χαραλαμπίδου. Έχει εκφράσει έντονα τις ανησυχίες του για την ρύπανση 

στην περιοχή, και έχει συνδέσει τη δυσοσμία με τα ΕΛΠΕ. 

 Ο Κώστας Μπακατσής είναι μέλος του Συντονιστικού «Δίκτυο 50» 

δραστηριοποιείται κι εκείνος έντονα γύρω από το θέμα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο επάγγελμα είναι 

δάσκαλος, υποψήφιος στα ψηφοδέλτια του Χρήστου Τσακίρη και 

αργότερα Αντιδήμαρχος σε άλλες διοικήσεις του Δήμου. Έχει 

αρθρογραφήσει μια φορά στην Αυγή. Μέλος στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Χαϊδευτός Κλεάνθης (Πρόεδρος στο Συμβούλιο Βιωσιμότητας Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, μέλος στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στον Εύοσμο) 

 Τσακίρη Ελευθερία, Ζέρβας Δημήτρης (άνεργος), Τσακίρη Μάγδα 

 

  
Ο Μιχάλης Σπάσος και ο Χαϊδευτός Κλεάνθης έχουν κατηγορήσει ανοιχτά 

τα ΕΛΠΕ ως κύριους ρυπαντές στην Δυτική Θεσσαλονίκη.  
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 Κίνηση 130/110 Επιχειρηματιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης  

Άξια διερεύνησης αποτελεί η «κίνηση» 130/110 επιχειρήσεων της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης με προεξάρχοντα τον επιχειρηματία κ Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε. 

οι οποίες ζητούν τροποποίηση του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού της 

Θεσσαλονίκης που υιοθέτησε τον χάρτη για τις ζώνες βιομηχανικής 

επικινδυνότητας εγκαταστάσεων και προβλέπει «κλείσιμο» σχολείων, 

ξενοδοχείων, κέντρων υγείας και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Οι 130/110 

επιχειρήσεις αναφέρουν πως με την υποχρεωτική μετεγκατάσταση χιλιάδων 

επιχειρήσεων χαμηλής ή μέσης όχλησης γίνονται «σκανδαλώδεις χάρες στην 

υψηλή όχληση». Είναι η πρώτη φορά που συναντούμε οργανωμένα συμφέροντα 

επιχειρήσεων που στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους στο δίπολο ανάπτυξη 

τοπικής περιοχής με επιχειρήσεις χαμηλής και μεσαίας όχλησης και παράλληλα 

«στοχοποιούν» τις επιχειρήσεις υψηλής όχλησης της Δυτικής Θεσσαλονίκης για 

«σκανδαλώδεις χάρες» από τους αρμόδιους φορείς. 

 Σύλλογος Γονέων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Εύοσμου 

Το 2011 κατέθεσε αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για τα πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σύμφωνα με το 

πιστοποιητικό της Lloyd’sRegister το οποίο έχει ημερομηνία έκδοσης 25-5-2011, 

συμπεραίνεται πως ο πυρσός των ΕΛΠΕ κατασκευάστηκε και πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος της κατασκευής του, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, και 

το γεγονός της παρανομίας είναι γνωστό στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τονίζουν επίσης πως από 

το Έγγραφο της  Lloyd’sRegister συνάγεται πως ο πυρσός κατασκευάστηκε πριν 

την έκδοση της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας. 

 Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Κορδελιού-Εύοσμου 

Κατά περιπτώσεις κάνει αναφορές για έντονες δυσοσμίες. Το 2015 είχε συνδέσει 

τα ΕΛΠΕ με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ζητώντας από το Δήμο να πράξει τα 

δέοντα. 

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Αγγελική Ζαννίκου , ενώ αρκετά ευαίσθητος επί 

του θέματος φαίνεται να είναι και ο Γιάννης Ρετζέπης (Γενικός 

Γραμματέας).Μέλος του Συλλόγου είναι ο Κλεάνθης Χαϊδευτός. 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2015/12/blog-post_6660.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2015/12/blog-post_6660.html
http://egkea.org/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/
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Κεφάλαιο 3 

 

3.1 Χαρτογράφηση Δήμου Κορδελιού –Ευόσμου 

 

- Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, που προήλθε από τη συνένωση των Δήμων 

Ελευθερίου-Κορδελιού και Ευόσμου βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 5 χλμ από το κέντρο 

και σε έκταση περίπου δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) στρεμμάτων. Εγγύς των 

ορίων του Δήμου είναι η δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης, ενώ διέρχονται απ’ 

αυτόν οι βασικές αρτηρίες-οδικοί άξονες: οδός Μοναστηρίου, (εσωτερική) 

Περιφερειακή Οδός και Εγνατία Οδός. 

Ο πληθυσμός του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, σύμφωνα με την τελευταία 

επίσημη απογραφή (2011) που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ), ανέρχεται σε 101.753 κατοίκους (Εύοσμος 74.686, Ελευθέριο-

Κορδελιό 27.067). Η περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου παρουσίασε 

ραγδαία οικιστική ανάπτυξη (περιοχές Πολιτείας, άνωθεν περιφερειακής οδού 

κ.λπ.) την τελευταία εικοσαετία, καθώς οι χαμηλές –τουλάχιστον τα πρώτα 

χρόνια- τιμές αγοράς ή ενοικίασης των ακινήτων προσείλκυσαν οικογένειες 

ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, οικονομικούς μετανάστες αλλά και πολλά νέα 

ζευγάρια από περιοχές της Θεσσαλονίκης και από όλη τη Β. Ελλάδα. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου 

είναι η ανεργία, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η ρύπανση από γειτνιάζουσες 

βαριές βιομηχανίες. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται οι χιλιάδες των 

νέων –επομένως ο χαμηλός δείκτης πληθυσμιακής γήρανσης-, η θέση του και η 

διαπολιτισμική κοινωνία του. 

 
 
 

 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Κορδελιού-είναι η 

ρύπανση από τις γειτνιάζουσες βαριές βιομηχανίες. Βασικό 

πλεονέκτημα της περιοχής, ο χαμηλός δείκτης πληθυσμιακής γήρανσης. 
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- Χαρτογράφηση Πολιτιστικών κέντρων και Αθλητικών συλλόγων 

Πολιτισμός 

 Πολυλειτουργικό Κέντρο Ελευθερίου Κορδελιού (Παρατσίκογλου - 

Χρυσοστόμου Σμύρνης - Μοναστηρίου) 

 Κλειστό θέατρο 320 θέσεων 

 Θερινός κινηματογράφος 260 θέσεων 

 Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου (Μ.Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος). 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Ευόσμου 

 Ιστορικό Αρχείο Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 

 Θεατρική Ομάδα Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 

 Δημοτικός Κινηματογράφος 

 Κινηματογραφική Λέσχη 

 Χορωδία Πνευματικού Κέντρου 

 Τμήμα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 

 Θεματικό Ευρυζωνικό Πάρκο Νεολαίας ΘΕΠΑΝ (Παπαδιαμάντη 1 και 

Κατσαντώνη, Κορδελιό) 

 Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη" (Καραβαγγέλη 10, Κορδελιό) 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού (Α. Παπανδρέου 2 & 

Κατσαντώνη, Κορδελιό) 

 Το κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε το 1997 

και αποτελεί ένα από τα λίγα δημόσια βιοκλιματικά κτίρια της 

Θεσσαλονίκης[2] 

 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΠΑΛ (Τέρμα οδού Σμύρνης, Εύοσμος) 



 
 

[25] 
 

 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Μοναστηρίου 326, Εύοσμος) 

 Ανοικτό Θέατρο Κορδελιού(Ανδρέα Παπανδρέου, Κορδελιό) 

 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Δημ. Γληνού & Ηλέκτρας Αποστόλου, 

Εύοσμος) 

 Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 128, Κορδελιό) 

 

Αθλητικές ομάδες 

 Στον Δήμο υπάρχουν δύο επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες, ο 

Αγροτικός Αστέρας και ο Οδυσσέας Κορδελιού, οι οποίες δημιουργήθηκαν 

και οι δύο από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Υπάρχουν και άλλες 

ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. 

 Στο μπάσκετ και στο βόλεϋ δραστηριοποιείται ο Α.Σ. Πρωτέας. Ακόμη στο 

μπάσκετ υπάρχουν οι ομάδες Αίας Ευόσμου (Β΄ Εθνική κατηγορία), Δόξα 

Ελπίδος Ευόσμου, Κρόνος και Όλυμπος Κορδελιού. 

 

Αθλητικέςεγκαταστάσεις: 

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου 

 Δημοτικό Γυμναστήριο Ευόσμου 

 Διαδημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών 

 Κλειστό Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου Ευόσμου 

 Γυμναστήριο Πολιτιστικού ΚέντρουΕυόσμου 

 Κλειστό Γυμναστήριο 5ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου 

 Γυμναστήριο 13ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου 
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- Σημαντικές Παράμετροι –«Τοπόσημα» Ειδικού Ενδιαφέροντος στο Δήμο 

Κορδελιού - Ευόσμου 

- Α. Μετρητής στον  Εύοσμο 

 Βρίσκεται στην αυλή των συγκροτήματος των 2ου-3ου Δημοτικών 

Σχολείων Ελευθερίου-Κορδελιού στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. 

 Είναι χαρακτηρισμένος ως αστικός- βιομηχανικού τύπου 

 Ξεκίνησε να λειτουργεί στις  1-1-2001 

 Μετρούμενοιρύποι:  PM10, NO2, SO2, O3, CO 

 Πληροφορίες για τις μετρήσεις στην ιστοσελίδα : www.pkm.gov.gr 

Η λειτουργία του σταθμού εποπτεύεται, από τις 2 Νοεμβρίου 2011, από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Προγενέστερα  

 την  αρμοδιότητα είχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

Β. Σχολικά Συγκροτήματα: 

Λειτουργούνσυνολικά: 

 34 Νηπιαγωγεία 

 26 ΔημοτικάΣχολεία 

 7 Γυμνάσια και  

 11 Λύκεια  
 

 

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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Απόσταση σχολείων από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ: 

 

 

 

https://www.google.gr/search?biw=1360&bih=638&q=%CE%B5%CF%85%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40667282,22915517,839&tbm=lcl&ved=0ahUKEwiV2abx2cTTAhWEORoKHberDWYQtgMIIw&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sEAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&sqi=2
https://www.google.gr/search?biw=1360&bih=638&q=%CE%B5%CF%85%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40667282,22915517,839&tbm=lcl&ved=0ahUKEwiV2abx2cTTAhWEORoKHberDWYQtgMIIw&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sEAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&sqi=2
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Το πιο κοντινό σε απόσταση σχολείο από τα ΕΛΠΕ είναι το 15ο Δημοτικό 

(απόσταση: 1,2 χλμ) 

Το πιο μακρινό σε απόσταση σχολείο από τα ΕΛΠΕ είναι το 11ο Δημοτικό 

(απόσταση: 5,15 χλμ) 

  

http://www.apostaseis.gr/loc_ap/apostaseis-se-eftheia.asp
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3.2 Χαρτογράφηση Πολιτικών Δυνάμεων Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου 

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Μάιος 2014 

 

  Α Α Α Β Β Β Β 

 Ψήφοι Έδρες Ποσ. % Σειρά Ψήφοι Έδρες Ποσ. % Σειρά 
ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 

(ΔΗΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ ΕΛ. 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΕΥΟΣΜΟΣ) 

11116 7 32.29% 1 18137 20 57.15% 1 

ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

(ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) 

 

9432 6 27.40% 2 13601 2 42.85% 2 

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) 

 

7382 5 21.44% 3 0 0 0.00% 3 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του 
ΑΒΡΑΑΜ 

(Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

 

2645 2 7.68% 4 0 0 0.00% 4 

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

(ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
- ΕΥΟΣΜΟΥ) 

 

2295 2 6.67% 5 0 0 0.00% 5 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
(ΦΑΝΗΣ) του ΑΒΡΑΑΜ 

(Ελεύθεροι ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 

1555 1 4.52% 6 0 0 0.00%  
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ΕΥΟΣΜΟΥ) 

 

“Κομματική ταυτότητα” υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Παρατάξεων 

 Η παράταξη του Σούλα Πέτρου, Δήμος για όλους, Ελ. Κορδελιό – Εύοσμος 
κατέβηκε ως ανεξάρτητη, υποστηριζόμενος από τη ΝΔ.  

 Επίσης, η παράταξη του Λαφαζανίδη Ευστάθιου, Δυναμική Ενωτική 
Παρέμβαση κατέβηκε ως ανεξάρτητη, υποστηριζόμενος από τη ΝΔ. 

 Η παράταξη του Σωτηράκη Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητη Δημοτική 
Πρωτοβουλία κατέβηκε ως ανεξάρτητη. 

 Η παράταξη του Βασιλειάδη Ανέστη, Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών είχε τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ και Οικολόγοι.  

 Η παράταξη του Ναθαναηλίδη Κωνσταντίνου Λαϊκή Συσπείρωση 
Κορδελιού – Ευόσμου είχε την επίσημη στήριξη του ΚΚΕ. 

 Η παράταξη του Παπαδόπουλου Θεοφάνη, Ελεύθερη Αδέσμευτη Κίνηση 
Πολιτών Κορδελιού – Ευόσμου κατέβηκε ως ανεξάρτητη.  

 

 

Στις εκλογές του Μαΐου 2014, την πρώτη Κυριακή  (19/5/2014) επικράτησαν οι 

παρατάξεις του Πέτρου Σούλα,  Δήμος για όλους, Ελ. Κορδελιό – Εύοσμος και 

του Λαφαζανίδη Ευστάθιου, Δυναμική Ενωτική Παρέμβαση, οι οποίες 

αναμετρήθηκαν στη δεύτερη Κυριακή (26/5/2014), όπου επικράτησε η 

παράταξη του Πέτρου Σούλα. Υπογραμμίζουμε ότι και οι δύο παρατάξεις 

κατέβηκαν ως ανεξάρτητες με τη στήριξη της ΝΔ.  
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Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

1. Δημητρίου- Ερμείδου Δροσιά, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

2. Μουρατίδης Αχιλλεύς, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

3. Παπαδόπουλος Θεοφάνης, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ 

4. Μαξούρας Γεώργιος 

5. Καμαρινός Ιωάννης 

6. Γούσιος Ιωάννης 

7. Ταλατάς Βασίλειος 

8. Αϊβαζίδης Βασίλειος 

9. Τριανταφυλλίδου Σοφία 

10. Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος 

11. Ανδρεάδης Βασίλειος 

12. Δαλαμπίρα-ΠαϊκαΑννέτα 

13. Τσακαλίδης Βασίλειος 

14. Καλού Συμίνα 

15. Κεχαγιάς Ανέστης 

16. Σιταρίδης Παύλος 

17. Δανιηλίδης Αμβρόσιος 

18. Μαγόπουλος Σωτήριος 

19. Χατζηβρέττας Γεώργιος 

20. Μπουγιουκλής Χρήστος 

21. Γαβριηλίδης Ιωάννης 

22. Σταμπουλής Χρήστος 

23. Γαρούφας Αθανάσιος 

24. Σεμερτζίδης Ζαχαρίας 

25. Χρήστου Δημήτριος 

26. Καραπουλουτίδου Αντωνία 

27. Μερκούρης Σπυρίδων 

28. Σαπρανίδης Αβρααμ 

29. Στεργιάδης Στέργιος 

30. Λαφαζανίδης Ευστάθιος 

31. Φουρκιώτης Νικόλαος 
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32. Φαρμάκης Ιωάννης 

33. Κατσιάς Λάζαρος 

34. Χρήστου Χρήστος 

35. Σαββίδου Αβρόρα 

36. Μανδαλιανός Αλέξανδρος 

37. Σωτηράκης Κων/νος 

38. Αποστόλου Δημήτριος μέλος στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

39. Αμανατιάδης Κων/νος 

40. Αραμπατζής Δημήτριος 

41. Κοντσίδης Αντώνιος 

42. Βασιλειάδης Ανέστης 

43. Μπαλτάς Θεόδωρος 

44. Ναθαναηλίδης Λεωνίδας 

45. Στεφανίδης Λουκάς 

 

Δημοτική  Ομάδα  - Αντιδήμαρχοι  Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου  

 

ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . Μέλος 

της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 

ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης - Νέας 

Γενιάς, Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατά τόπο αντιδήμαρχος της Δημοτικής 

Κοινότητας Ευόσμου. Υποψήφιος Δήμαρχος. Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή 

είναι δικαίωμα» 

ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης 

και Συντήρησης Οχημάτων. Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 

ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος της Δημοτικής κοινότητας Ελευθερίου-

Κορδελιού και καθ' ύλην αντιδήμαρχος ΚΕΠ και του τμήματος Aδειοδοτήσεων 

της Δ/νσης τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.  

ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΑΛΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής , Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή είναι 

δικαίωμα» 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου 
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ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Σιταρίδης Παύλος 

Χατζηβρέττας Γεώργιος 

Γαρούφας Αθανάσιος 

Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα 

Σαπρανίδης Αβραάμ 

Σωτηράκης Κωνσταντίνος (Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα», έχει 

αρθρογραφήσει για το  θέμα της δυσοσμίας στην εφημερίδα Μακεδονία.) 

Κατσιάς Λάζαρος 

Στεφανίδης Λουκάς   

 

Ανθρωπογεωγραφία –Συσχετισμοί Δυνάμεων 
 

Πέτρος Σούλας Δήμαρχος: κρατά ως επί το πλείστων μετριοπαθή στάση στο 

θέμα, χωρίς να λείπουν και κάποιες κορώνες, κυρίως όταν πιέζεται από την 

αντιπολίτευση και από την Κίνηση «Η αναπνοή είναι δικαίωμα». Είναι δεξιός, 

έχει καλή σχέση με την ΠΚΜ, ενώ δείχνει να ελέγχει την κατάσταση στο 

δημοτικό συμβούλιο ως προς το ζήτημα αυτό. 

Στάθης Λαφαζανίδης: επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και τέως 

δήμαρχος, προερχόμενος το πάλαι ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, αλλά υποστηριζόμενος 

στη συνέχεια από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι από τους πλέον ακραίους και 

λαϊκιστές, καταγγέλλει ανοιχτά τα ΕΛΠΕ, καθώς πιστεύει ότι μπορεί να 

αξιοποιήσει πολιτικά τη δυσφορία των κατοίκων για το φαινόμενο της 

δυσοσμίας. Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 

Κώστας Σωτηράκης: είναι επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική 

Πρωτοβουλία», η οποία είναι τρίτη δύναμη στο δημοτικό συμβούλιο. 

Πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, είναι σχετικά μετριοπαθής και διαθέτει κανάλι 

επικοινωνίας με τον δήμαρχο Πέτρο Σούλα, καθώς παλιότερα ήταν 

αντιδήμαρχοι στην ίδια διοίκηση του καποδιστριακού, τότε, δήμου Ευόσμου. 

Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 
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Ανέστης Βασιλειάδης: επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Η 

παράταξή του είναι σχετικά αποδυναμωμένη (τέταρτη, με μόλις δύο δημοτικούς 

συμβούλους) και αυτός είναι από τα παλιά στελέχη της αυτοδιοίκησης (πρώην 

ΠΑΣΟΚ). Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση στο θέμα. 

Λεωνίδας Ναθαναηλίδης: επικεφαλής της προσκείμενης στο ΚΚΕ «Λαϊκής 

Συσπείρωσης». Ήσσονος σημασίας παράγοντας, κινούμενος σε λογική ΚΚΕ (για 

όλα φταίει το κεφάλαιο, άρα και τα ΕΛΠΕ, τα οποία όμως δίνουν και δουλειές γι’ 

αυτό κρατάμε ισορροπίες…). Διαιτολόγος – διατηρεί ιατρείο στον Εύοσμο, μέλος 

της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα». Είναι Υποψήφιος με την Δημοκρατική 

Ενότητα Γονέων Κορδελιού – Ευόσμου.  

Θεοφάνης Παπαδόπουλος: ο έκτος υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 

2014, παρουσία χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό βάρος και κύρος. Μέλος της κίνησης  

«Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 

Δημήτρης Αποστόλου: είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, καθώς 

αποχώρησε από την παράταξη του Σωτηράκη. Είναι αστυνομικός, και προκαλεί 

θόρυβο με τις παρεμβάσεις / αντιδράσεις του σε εκδηλώσεις για το θέμα της 

δυσοσμίας. Μέλος της κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα» 

Τα υπηρεσιακά στελέχη: με το θέμα ασχολείται και το γνωρίζει πολύ καλά η 

προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου 

Κορδελιού-Ευόσμου, Βικτωρία Καζαντζίδου. 

 

- Βιογραφικά Στοιχεία Δημάρχου και Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης 

Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου 

Πέτρος Σούλας 

Ο Πέτρος Σούλας γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη και μαθήτευσε στο 6ο 

Γυμνάσιο της πόλης. Είναι παντρεμένος με την Σιδηρά Αθανασία (Νάσυ) και 

έχουν δύο παιδιά. Υπηρέτησε τη θητεία του ως στρατιώτης του Μηχανικού και 

είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός. Μαζί με τη σύζυγό του Νάσυ διατηρούν 

τεχνικό γραφείο με κύριο αντικείμενο την μελέτη και σχεδίαση τεχνικών έργων 

και κατασκευών. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
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Διετέλεσε: 

 Μέλος και στέλεχος του σώματος Ελλήνων Προσκόπων (1960-1968). 

 Μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της ομάδας του «Αγροτικού Αστέρα 

Ευόσμου» (1983-1985). 

 Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» και βραβευμένος για την 

προσφορά του στην υπόθεση των απανταχού Ελλήνων. 

 Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια Πρόεδρος της Β.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε 

(2002-2006) Αντιδήμαρχος «Δημοτικών Έργων και πρασίνου».  

 Αντιδήμαρχος «Διοικητικών Υπηρεσιών» και Αναπληρωτής Δημάρχου 

(2002-2006). 

 Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 

 Μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ευόσμου (Δ.Ε.Π.Ω.Ε.). 

 Μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Ευόσμου. 

 Μέλος πολλών πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων. 

 Μέλος στο Δ.Σ. των παιδικών σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. Ευόσμου και 

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος από το 1998 και είναι Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης - Πρ. Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου 

Στάθης Λαφαζανίδης 

Ο Στάθης Λαφαζανίδης γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί μόνιμα 

στο Ελευθέριο Κορδελιό. Αποφοίτησε από το 11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Νάπολι στην Ιταλία, απ' όπου πήρε το πτυχίο 

του Πολιτικού Μηχανικού - Συγκοινωνιολόγου. Είναι παντρεμένος με την 

Χρυσούλα Τσαφή και έχουν τέσσερα παιδιά. 

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος για πρώτη φορά το 1990. Το 1994 δημιουργεί 

τον Συνδυασμό "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" και ως επικεφαλής του Συνδυασμού 

εκλέγεται Δήμαρχος στις εκλογές του 1998 και επανεκλέγεται Δήμαρχος στις 

εκλογές του 2002 και στις εκλογές του 2006. Ως Δήμαρχος καθιέρωσε τη 
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Προληπτική ιατρική επί 7 συνεχή έτη για όλους τους μαθητές όλων των 

βαθμίδων των σχολείων του Δήμου από 4 ιατρικές ειδικότητες. Τη 14η Μαΐου 

ως ημέρα εκτάκτων αναγκών για το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού. Εφαρμόζεται 7 

συνεχή έτη και στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας γίνονται ασκήσεις 

ετοιμότητας με την πυροσβεστική - ΕΚΑΒ - ΕΚΑΜ - Τροχαία κ.α., καταγραφή των 

ελλείψεων του Δήμου, εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων, ενημέρωση των 

δημοτών και των μαθητών, έτσι ώστε να είναι όλοι προετοιμασμένοι για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Εγκατάσταση ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ στο ΚΑΠΗ 

με την εφαρμογή της ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ σε δημοτικό επίπεδο για την έγκαιρη 

αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 

Διαρκείς διαμαρτυρίες - καταγγελίες - μηνύσεις και κινητοποιήσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμογή του πρώτου αστικού 

ποδηλατόδρομου στο Δήμο με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου στη νέα 

γενιά και την προστασία του περιβάλλοντος. Εγκατάσταση του πρώτου 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στη Βόρεια Ελλάδα στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού. 

Επί της θητείας του ο Δήμος ανακηρύχθηκε ο καθαρότερος Δήμος του 

Πολεοδομικού συγκροτήματος μετά από έρευνα του Α.Π.Θ.  

 

3.3 Χαρτογράφηση Βασικών Στελεχών Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

Τζιτζικώστας Απόστολος 

Αντι-περιφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Πατουλίδου Παρασκευή 

Αντι-περιφερειάρχης Περιβάλλοντος  

Κώστας Γιουτίκας 

Τμήμα Εργαστηρίου, Ελέγχων και Έρευνας (ΠΚΜ) 

Μούτσου Όλγα 

Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπάγονται: 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&php=1547
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=339
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=434
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α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

(ΠΚΜ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Προϊστάμενος: Τσαγκαρλής Γεώργιος 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

(ΠΚΜ) υπάγονται: 

1) Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) 

Προϊστάμενος: Βλάχος Δημήτριος 

2) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ΠΚΜ) 

Προϊστάμενος: Λάτσιος Ηρακλής 

 

β) Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. 

Προϊστάμενος: Σαλγκάμη Γλυκερία 

Τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης απαρτίζουν τα 

εξής Τμήματα: 

1) Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και 

Επαγγελμάτων 

Προϊστάμενος: Χαραλάμπους Λάμπρος 

2) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

Προϊστάμενος: Μινοπούλου Ελπίδα 

  

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=239
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=442
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=444
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=254
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=255
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=90
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3.4 Χαρτογράφηση Κεντρικής Πολιτικής Σκηνής Κεντρικής Μακεδονίας 
 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α' Θεσσαλονίκης 

ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δ. 
Χρυσή 

Αυγή 

Ένωση 

Κεντρώων 
ΚΚΕ Ποτάμι Δη.Συ. ΑΝΕΛ 

 

Νίκος Παρασκευό-

πουλος 

 

Γιάννης Αμανατίδης 

 

Τάσος Κουράκης 

 

Μάρκος Μπόλαρης 

 

Τριαντάφυλλος 

Μηταφίδης 

 

Αλέξανδρος 

Τριανταφυλλίδης 

 

 

Κώστας 

Καραμανλής 

 

Κώστας 

Γκιουλέκας 

 

Σταύρος 

Καλαφάτης 

 

Έλενα Ράπτη 

 

 

Αντώνης 

Γρέγος 

 

 

Βασίλης 

Λεβέντης 

 

Γιάννης 

Δελλής 

 

Σταύρος 

Θεοδωράκη

ς 

 

Ευάγγελος 

Βενιζέλος 

 

Κώστας 

Ζουράρης 
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Β' Θεσσαλονίκης 

ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δ. 
Ένωση 

Κεντρώων 
ΚΚΕ Ποτάμι Δη.Συ. ΑΝΕΛ 

Σωκράτης 

Φάμελλος 

 

Δημήτρης 

Μάρδας 

 

Θεόδωρος 

Καράογλου 

 

Σάββας 

Αναστασιάδης 

 

Αριστείδης 

Φωκάς 

Αθανάσιος 

Βαρδαλής 

Κατερίνα 

Μάρκου 

Γιώργος 

Αρβανιτίδης 

Γιώργος 

Λαζαρίδης 

 

Βουλευτές της Α’ και Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης που μετέχουν στην 
Κυβέρνηση 
 

Υπουργείο Εσωτερικών 
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης: Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Ζουράρις 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Υφυπουργός: Ιωάννης Αμανατίδης 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Φάμελλος 
 

3.5 Χαρτογράφηση Επιστημονικών Φορέων / Περιβαλλοντικών 

Οργανισμών της ΠΚΜ 
 

Επιστημονικοί Φορείς: 

 Φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου [Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ) – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας] 

 

Ενδεικτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση 

περιβαλλοντικών μελετών και έργων: 

 

1. Ατλαντίς Συμβουλευτική (https://www.atlantisresearch.gr/) 

https://www.atlantisresearch.gr/
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2. Μεσόγειος Α.Ε. (http://mesogeos.gr/) 
 

3. Intergeo - Environmental Technology Ltd. 
(http://www.intergeo.gr/home.asp?gr=1) 

 

4. ΟΜΙΚΡΟΝ A.E. (http://omikron-sa.gr/) 
 

5. Arvis Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε. (http://www.arvis.gr/) 
 

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις: 

 Αρκτούρος 

Περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος και της 
άγριας ζωής. Εδρεύει στη Φλώρινα, αλλά οι δράσεις του επεκτείνονται σε 
όλη την Ελλάδα. 

 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση, με αντικείμενο 
την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα.  

 Δράση για την άγρια ζωή 

Περιβαλλοντική ομάδα για την περίθαλψη και απελευθέρωση άγριων 
ζώων.  Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 ΠΕΕΚΠΕ 

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Σκοπός της ΠΕΕΚΠΕ είναι η με κάθε τρόπο ενίσχυση και προώθηση 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από καθηγητές και 
δασκάλους. 

 ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ 

http://mesogeos.gr/
http://www.intergeo.gr/home.asp?gr=1
http://omikron-sa.gr/
http://www.arvis.gr/
http://www.arcturos.gr/el/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=63&Itemid=93
http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=1959
http://www.drasi-agriazoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=147&lang=el
http://www.peekpe.gr/
http://www.oikotopia.gr/
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Εταιρεία Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ενημέρωσης. Δραστηριοποιείται 
κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διοργανώνει το περιβαλλοντικό 
φεστιβάλ "Γιορτές της Γης" στη Βλάστη Κοζάνης. 

 ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

Οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος, της άγριας ζωής και της 
φύσης. 

 ΑΛΚΙΟΝΗ 

Περιβαλλοντικός σύλλογος περίθαλψης και προστασίας άγριων ζώων. 
Εδρεύει στην Πάρο αλλά οι δράσεις της επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. 

 ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ 

Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Κύρια δράση είναι η προώθηση της οικολογικής γεωργίας 
στην Ελλάδα και αποτελεί κυρίως οργάνωση βιοκαλλιεργητών - αγροτών.  

 Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης 

Οικολογική περιβαλλοντική οργάνωση με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής και οικολογικής 
συνείδησης.  

 ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ 

Περιβαλλοντικός σύλλογος κατοίκων δήμου Πεύκων, νομού 
Θεσσαλονίκης. Στόχος: η περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου.  

 
 

Περιβαλλοντικές ομάδες σχολών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 

 Περιβαλλοντική ομάδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Σκοπός η ευαισθητοποίηση των φοιτητών και του προσωπικού του 

Πανεπιστημίου σε περιβαλλοντικά θέματα. Δράση εθελοντών ομάδας 

στην ανάπλαση των υπαίθριων χώρων του Πανεπιστημίου.  

 Περιβαλλοντική ομάδα Βιολογικής ΣχολήςΘεσσαλονίκης 

http://www.callisto.gr/
http://www.alkioni.gr/
http://aegilops.gr/
http://www.ecology-salonika.org/links.html
http://www.oiko-orama.gr/
http://www.artivist.gr/perivallontiki-omada-panepistimio-makedonias/#.UlG-QtK-3To
http://www.viologoiko.blogspot.gr/
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Διοργανώνονται πεζοπορίες - εξορμήσεις, πραγματοποιούνται 

εκδηλώσεις, εκδρομές, δραστηριότητες, φεστιβάλ. 

 Περιβαλλοντική Ομάδα Συλλόγου Νομικής Α.Π.Θ. 
Στόχος η ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 ΕΚΒΥ 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Προωθεί την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, παράγει γνώση, πληροφόρηση και ευαισθητοποιεί το κοινό. 

Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ βρίσκονται εντός του αγροκτήματος του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

 

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
 Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας 

Σκοπός η παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και πολιτικής 
για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα.  
 

3.6 Χαρτογράφηση Κοινωνικών Φορέων στον Δήμο Κορδελιού –Ευόσμου 
 

 Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Κορδελιού - Εύοσμου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αγγελική Ζαννίκου, 6938 169 271, aggeliki@egkea.org 

A” ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάριος Καριοφύλλης, 6937 201 706, marios@egkea.org 

B” ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατερίνα Θαλασσινού, 6933 279 325, 

katerina@egkea.org 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιάννης Ρετζέπης, 6972 621 323, giannis@egkea.org 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θανάσης Ρίζος, 6974 802 271, thanasis@egkea.org 

TAMΙΑΣ: Παναγιώτης Σδραυκάκης, 6977 359 543, panagiotis@egkea.org 

ΜΕΛΗ: Αξάνα Παππά, 6972 606 265, axana@egkea.org 

Ευγενία Βραχνίδου, 6940 781 931, evgenia@egkea.org 

Θανάσης Κοκονάς,6932 382 404, thanasisk@egkea.org 

http://ecolawgy.wordpress.com/
http://www.ekby.gr/
http://www.ellet.gr/
http://www.environ-sustain.gr/main.htm
mailto:thanasisk@egkea.org
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 Κ.Π.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 

o Συμβούλιο βιωσιμότητας Δυτικής  Θεσσαλονίκης, έργο του είναι να 

υλοποιεί προτάσεις του δικτύου που είναι μια πρωτοβουλία πολιτών 

και συλλογικοτήτων και φορέων που ενεργοποιούνται και δρουν για 

την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος στην περιοχή της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Το Συμβούλιο αποτελείται από: 

Πρόεδρος: Χαϊδευτός Κλεάνθης 

Αντιπρόεδρος: Παπαδημητρίου Ευθύμιος (Εκπρόσωπος ΚΠΕ) 

Γραμματέας: Λαζαρίδης Σάκης (Πολιτιστικός Σύλλογος Καρατάσιου) 

Μέλη: Μπακατσής Κώστας, Μούσας Νίκος, Αφεντούλη Κατερίνα, 

Ασλανίδης Γιώργος, Ξανθόπουλος , Αποστόλου Δημήτριος, Καλαντίδης 

Ηλίας, Ζησάκος Χρήστος, Υφαντής Γιώργος 

 Σύλλογος «Κοσμάς ο Αιτωλός» 

 Σύλλογος «Μικρασιατών Ευόσμου» 

 Σύλλογος «Αγία Φωτεινή» 

 Σύλλογος «Πήγασος» 

 Σύλλογος «Κατοίκων Νέας πολιτείας» 

 Σύλλογος «Κύριλλος και Μεθόδιος» 

 Σύλλογος «Ποντίων Ελευθερίου – Κορδελιού» 

 CISD – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, για βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή και 

προστασία του περιβάλλοντος: Ενημερώνουμε και στηρίζουμε τον Πολίτη στις 

δίκαιες διεκδικήσεις του. Υποστηρίζουμε με επιστημονική τεκμηρίωση 

Οργανισμούς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ελέγχουμε Πράξεις της 

Διοίκησης. Για να αλλάξουμε παρωχημένες νοοτροπίες και πρακτικές, μέσα από 

δημόσιο διάλογο και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.9 

  

                                                           
9
Βλέπε Παράρτημα 4 
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Κεφάλαιο 4 

Συμπεράσματα  

Με βάση την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων του πολιτικού/ 

κοινωνικού/ περιβαλλοντικού τοπίου στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, που 

προηγήθηκε, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 Το πρόβλημα της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη αφορά ένα 

διαχρονικό, ευαίσθητο και σοβαρό θέμα που άπτεται της δημόσιας 

υγείας και ασφάλειας, τόσο των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ όσο και της 

υγείας, της ασφάλειας και της καθημερινότητας των κατοίκων του Δήμου 

Κορδελιού – Ευόσμου και της ευρύτερης περιοχής.  

 Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αντιληπτή η ευαισθησία και ο φόβος των 

κατοίκων για την υγεία πρωτίστως των παιδιών τους και της δικής τους, 

αλλά και η επιφυλακτικότητά τους να αποδεχθούν ότι μετά από τόσο 

καιρό δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τα αίτια της δυσοσμίας.  

 Σ’ αυτό συνεπικουρεί και μία πρώτη έρευνα που υπάρχει σχετικά με την 

επίπτωση των περιβαλλοντικών ρύπων στην υγεία των περιοίκων, και 

πολύ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και παρουσιασθεί μία 

διδακτορική διατριβή, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δεν γνωρίζουμε 

ακόμα, όμως, όπως έχει ήδη διαρρεύσει στον Τύπο, τα αποτελέσματά της 

είναι επιβαρυντικά για τη δημόσια υγεία. 

 Στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου κατοικούν ως επί το πλείστον οικογένειες 

και άτομα προερχόμενα από λαϊκότερα και φτωχότερα κοινωνικά 

στρώματα, με το νεότερο ηλικιακά στοιχείο να υπερτερεί συγκριτικά του 

μεγαλύτερου σε ηλικία πληθυσμού, ενώ ένα από τα βασικά προβλήματα 

της περιοχής, είναι η ρύπανση από τις γειτνιάζουσες βαριές βιομηχανίες.  

 Επομένως, η ανθρωπογεωγραφία, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, σε συνδυασμό με το βεβαρημένο ιστορικό 

περιβαλλοντικής ρύπανσης της περιοχής, εξηγούν και «ανατροφοδοτούν» 

σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιφυλακτικότητα και την καχυποψία των 

περιοίκων σε ότι αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία τους.  
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 Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι έως σήμερα, δεν υπάρχει επίσημη 

καταγεγραμμένη αιτία για το πρόβλημα της δυσοσμίας στην περιοχή της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης, τροφοδοτεί συνεχώς σενάρια για την πηγή της 

πιθανής αιτίας στην τοπική κοινωνία. 

 Για πρώτη φορά με την κίνηση των ‘130 επιχειρηματικών Δυτ. 

Θεσσαλονίκης’ υπάρχουν καταγεγραμμένα οργανωμένα συμφέροντα της 

περιοχής που εκπροσωπούνται από επιχειρήσεις «χαμηλής και μέσης 

όχλησης» και τα οποία στρέφονται ενάντια στις «επιχειρήσεις υψηλής 

όχλησης» καταγγέλλοντας «σκανδαλώδεις χάρες» των αρμοδίων. Το 

περιστατικό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και παρακολούθηση στην 

εξέλιξή του.  

 Σε κάθε περίπτωση, όσο διαρκεί το πρόβλημα της δυσοσμίας, η δύναμη 

και η επιρροή της Ανεξάρτητης Κίνησης «Η Αναπνοή είναι Δικαίωμα» θα 

βρίσκεται σε ανοδική πορεία.  

 Πολύ σημαντικό είναι ότι όσοι μετέχουν στην Κίνηση, φαίνονται 

πεπεισμένοι ότι τα ΕΛΠΕ ευθύνονται για το πρόβλημα της δυσοσμίας, 

χωρίς όμως, να μπαίνουν στον κόπο να αποδείξουν την αλήθεια των 

ισχυρισμών τους.  

 Στο ίδιο πλαίσιο, η υψηλή διείσδυση των ισχυρισμών τους στην τοπική 

κοινωνία, οφείλεται εν μέρει και στο ότι απέναντί τους δεν έχουν ένα 

σοβαρό και τεκμηριωμένο αντίλογο, γεγονός που τους επιτρέπει να 

αυξάνουν συνεχώς την οξεία ρητορική τους.  

 Από τα ευρήματα της ανάλυσης συνάγεται ότι τα περισσότερα μέλη της 

Ανεξάρτητης Κίνησης «Η Αναπνοή είναι Δικαίωμα» βρίσκονται πολιτικά 

σε μία συγκεκριμένη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Γεγονός που 

εξηγεί και τη σχετικά εύκολη πρόσβασή τους σε τοπικά στελέχη του 

ΣΥΡΙΖΑ.  

 Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι παρά τους κατά καιρούς έντονους 

τόνους και την οξεία ρητορική που έχει υιοθετηθεί και από ορισμένα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, 

εντούτοις, κανένας επίσημα, μέχρι σήμερα, δεν έχει αναφερθεί κατά της 

παρουσίας των ΕΛΠΕ στην περιοχή. Η υιοθέτηση τέτοιου είδους 
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ρητορικής αντανακλά περισσότερο λόγους τοπικών ισορροπιών και 

συμπόρευσης με το λαϊκό αίσθημα.  

 Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση 

είναι η «ευκολία» με την οποία η πλειοψηφία των κατοίκων 

«φωτογραφίζουν» τα ΕΛΠΕ ως τον πιθανότερο υπαίτιο της δυσοσμίας, 

και η ετοιμότητα των περισσότερων εξ αυτών να υιοθετήσουν 

οποιοδήποτε σενάριο με υπεύθυνο τα ΕΛΠΕ, παρακάμπτοντας τη μακρά 

ιστορία και τη μεγάλη προσφορά του Ομίλου στην ευημερία, ανάπτυξη, 

απασχόληση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.  

 Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχει διάχυτη καχυποψία απέναντι στην 

πρωτοβουλία των ΕΛΠΕ να χρηματοδοτήσουν την αγορά ενός σύγχρονου 

εξοπλισμού μέτρησης ρύπων, που την αποδίδουν σε άλλου είδους 

κίνητρα. Γεγονός που υπογραμμίζει, τη χαμηλή διείσδυση και μικρή 

αποδοχή της θέσης των ΕΛΠΕ από την τοπική κοινωνία πάνω στο 

πρόβλημα της δυσοσμίας.  

 Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι μεθοδευμένες προσπάθειες 

ανάδειξης του έργου των ΕΛΠΕ στην περιοχή δεν εντοπίζονται πέρα από 

το 2011. Γενικότερα, μέχρι σήμερα τα ΕΛΠΕ δεν έχουν καταφέρει να 

αποδώσουν το θετικό τους στίγμα στην τοπική κοινωνία, να 

δημιουργήσουν ένα θετικό ισοζύγιο στην αντίληψη των πολιτών καθώς 

και να αναπτύξουν σταθερά κανάλια επικοινωνίας και υποστηρικτές στη 

λειτουργία τους.  

 Το πιο ανησυχητικό από την καταγραφή του τοπίου και των αντιδράσεων 

που περιγράψαμε, αποτελεί ότι η τοπική κοινωνία δεν θεωρεί ως 

αναπόσπαστο τμήμα της τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αλλά αντιμετωπίζει 

τον Όμιλο ως ένα «ξένο σώμα» που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό κίνδυνο 

για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των περιοίκων.  

 Ο μέχρι σήμερα χειρισμός από την πλευρά των ΕΛΠΕ είναι 

υποδειγματικός και κατά μεγάλο μέρος μετρίασε τις αντιδράσεις και 

δημιούργησε εν δυνάμει συμμάχους.  
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 Στην παρούσα συγκυρία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες οι όποιες 

αντιδράσεις δείχνουν να βρίσκονται υπό σχετικό έλεγχο. Ωστόσο, ακόμα 

και να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, τα ευρήματα (ανάπτυξη 

συνεργασιών, δημιουργία application Breafing κλπ) δείχνουν ότι 

οργανώνονται με σοβαρό κίνδυνο τη συνέχιση ανάλογων αντιδράσεων 

και την κλιμάκωσή τους κατά διαστήματα.  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.hellenicweb.breafing
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Κεφάλαιο 5 

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης  

5.1 Ανάπτυξη δυνητικών σεναρίων 

Από την ανάλυση του κοινωνικού/ οικονομικού / πολιτικού τοπίου και την 

ανθρωπογεωγραφία της περιοχής που προηγήθηκε, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

δυσοσμίας στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τρία είναι τα πιθανά σενάρια 

που προκύπτουν:  

Σενάριο 1: Ο σύγχρονος εξοπλισμός που αγοράστηκε με χρηματοδότηση από τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παραδίδεται σύντομα και σε συνεργασία με το Τμήμα 

Χημείας του ΑΠΘ ξεκινά άμεσα η λειτουργία του. Επιπλέον, από τις μετρήσεις του 

δεν προκύπτει κάποιο εύρημα που να συνδέει τη δυσοσμία στην περιοχή με την 

παρουσία και τη δραστηριότητα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Εντούτοις, και 

παρά τα θετικά αποτελέσματα και την αποκατάσταση της κανονικότητας, κάποιες 

ομάδες αντιδρώντων εξακολουθούν να αμφισβητούν τα αποτελέσματα και 

συνεχίζονται οι αντιδράσεις. 

Εξέλιξη: Θετική. Τα ΕΛΠΕ από θέση ισχύος και δικαιωμένα απέναντι στην τοπική 

κοινωνία συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή, έχοντας πείσει και τον 

πλέον κακοπροαίρετο για το ειλικρινές ενδιαφέρον τους για την τοπική κοινωνία και 

για τον θετικό αντίκτυπο της παρουσίας τους στην περιοχή. Το συγκεκριμένο 

σενάριο αποτελεί ένα μεγάλο θετικό βήμα για την ενσωμάτωση των ΕΛΠΕ στην 

τοπική κοινωνία, κάτι που όπως είδαμε στα συμπεράσματα, αυτό μέχρι σήμερα δεν 

έχει επιτευχθεί.  

Σενάριο 2: Ο εξοπλισμός καθυστερεί και άλλο, με άμεση συνέπεια την 

κατακόρυφη αύξηση της δυσαρέσκειας της τοπικής κοινωνίας και των φορέων 

της περιοχής, που κατηγορούν πλέον ανοικτά τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για 

σκόπιμη και καθοδηγούμενη καθυστέρηση, αναφέροντας ανοικτά εξυπηρέτηση 

άλλων συμφερόντων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα χρήζουν πολλών διαφορετικών 

ερμηνειών.  
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Εξέλιξη: Μέσης Πίεσης. Η καθυστέρηση παράδοσης του εξοπλισμού αποτελεί από 

μόνη της μία αρνητική συγκυρία που διογκώνει και εντείνει τη κοινωνική 

δυσαρέσκεια ενάντια στα ΕΛΠΕ. Η επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης που 

έχει προκύψει είναι κρίσιμη, αλλά ελεγχόμενη, εφόσον παρουσιαστούν βάσιμα 

επιχειρήματα για την καθυστέρηση, και τελικά με πρωτοβουλία των ΕΛΠΕ, που και 

πάλι γίνονται μπροστάρης στην όλη υπόθεση, ο εξοπλισμός παραδοθεί. Γενικά, το 

σενάριο αυτό δυνητικά θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη 

αύξηση των αντιδράσεων, κυρίως σε περίπτωση επιδείνωσης των φαινομένων, και 

πιθανότητα εξάπλωσης και σε άλλες περιοχές. 

Σενάριο 3: Ο εξοπλισμός παραδίδεται και τίθεται σε λειτουργία σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, εφησυχάζοντας προσωρινά τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. 

Τα αποτελέσματα όμως των μετρήσεων δεν είναι τα επιθυμητά, και προκύπτει 

σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ στην περιοχή. Αυτό 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, τον ξεσηκωμό της τοπικής κοινωνίας κατά των ΕΛΠΕ 

στην περιοχή, με αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες έξω από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ 

κατοίκων, μαθητών, γονέων και δασκάλων από τα σχολεία της περιοχής, με 

προεξάρχουσα την Ανεξάρτητη Κίνηση «Η Αναπνοή είναι δικαίωμα». Η τελευταία, σ’ 

αυτή την περίπτωση και λόγω των πολιτικών διασυνδέσεών της αναλαμβάνει μία 

«σταυροφορία» κατά των ΕΛΠΕ με διαβήματα σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής 

και κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και μέσω συνεχών αναρτήσεων στο διαδίκτυο. 

Εξέλιξη: Αρνητική Εξέλιξη – Υψηλή Πιθανότητα Συστημικού Κινδύνου. Εξαιρετικά 

δυσμενής εξέλιξη, η οποία μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην τοπική 

κοινή γνώμη, και να δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις σε πολιτικό και κοινωνικό 

επίπεδο για την παρουσία των ΕΛΠΕ στην περιοχή. Το χειρότερο δυνατό σενάριο 

από μία τέτοια εξέλιξη είναι να συμπαρασύρει τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε 

μια αρνητική περιδίνηση και εσωστρέφεια, όπου πλέον στο «κάδρο» της κρίσης δεν 

θα υπάρχει μόνο η παρουσία του Ομίλου στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα 

γεννήσει εντάσεις και ανησυχίες στις τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα όπου 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος.  
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5.2 ΌΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ 

Η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα αναπτυχθεί γύρω 

από 2 βασικούς άξονες: 

1ος άξονας:  

Αναφορά στις αρχές και τις αξίες που αποτελούν το DNA της δραστηριότητας 

του Ομίλου:  

- Διαφάνεια 

- Ακεραιότητα 

- Πιστή εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και 

τοπικών κοινωνιών 

- Σεβασμός και τήρηση περιβαλλοντικών κανονισμών 

- Ανταπόδοση και στήριξη των τοπικών κοινωνιών 

Στόχος: Να αναδείξουμε το θετικό ρόλο και τη θετική επίδραση της 

δραστηριότητας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.  

 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί έναν ισχυρό στυλοβάτη της 

ελληνικής οικονομίας και εξωστρέφειας, και ταυτόχρονα είναι ένας 

αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος που δημιουργεί πλούτο, ευημερία, 

ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα σε εποχές δύσκολες στις τοπικές 

κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.  

 

2ος Άξονας:  

Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του προβλήματος της δυσοσμίας στην περιοχή 

της Δυτικής Θεσσαλονίκης,  

- ο Όμιλος βγήκε μπροστά,  
- με διαφάνεια και ακεραιότητα,  
- πήρε πρωτοβουλίες, προέβη σε ενέργειες,  
- συμμετέχει στη λύση του προβλήματος 
 

τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν Αξιόπιστο Κοινωνικό Εταίρο και αναπόσπαστο κομμάτι 
της τοπικής κοινωνίας. 
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Στρατηγική Τοποθέτηση 

Επίσημο Statement: 

 Ο Όμιλος ΕΛΠΕ αποτελεί έναν ισχυρό στυλοβάτη της ελληνικής 

οικονομίας συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στη γεωστρατηγική 

ισχυροποίηση και ανάδειξη της χώρας μας, αποτελώντας έναν 

αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.  

Το οποίο αναλύεται στους άξονες: 

 Τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 7 

χώρες, έχουν εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη στον τομέα της ενέργειας 

για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελώντας έναν από τους 

ισχυρούς στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας και εξωστρέφειας, και 

ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο, που λειτουργεί με 

διαφάνεια, ακεραιότητα, τήρηση αυστηρών προδιαγραφών υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών και 

σεβασμό τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, δημιουργώντας πλούτο, 

ευημερία, ανάπτυξη και κοινωνική ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες 

που δραστηριοποιείται.  

 Στο πλαίσιο αυτό, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για 

δυσοσμία στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος συνεπής με 

το ρόλο του ως αξιόπιστου κοινωνικού εταίρου, τοποθετήθηκε με 

διαφάνεια στο πρόβλημα, συνεργάστηκε καλόπιστα με όλους τους 

εμπλεκομένους φορείς, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

με σκοπό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εγκαταστάσεών του, και 

να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος συμβάλλοντας στη βελτίωση της 

ζωής στην πόλη.  

Η στρατηγική τοποθέτηση θα βασιστεί στις εξής θέσεις: 
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 Ευημερία, ανάπτυξη, έσοδα και θέσεις εργασίας για την τοπική 

Κοινωνία 

o 126 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτ. 

Θεσσαλονίκης απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην 

περιοχή 

o Περισσότερα από €3 εκ. δημοτικά τέλη καταβάλλονται ετησίως 

στους οικείους Δήμους 

o € 95,5εκατ./χρόνο δαπανούνται σε αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών από τοπικούς προμηθευτές και επιχειρήσεις γειτονικών 

περιοχών: 

 13% αφορούν αγορές από βιομηχανικές εταιρείες 

 97% αφορούν αγορές από εμπορικές εταιρείες, χωρίς να 

συνυπολογίζονται δαπάνες όπως αγοράς και αποθήκευση α’ 

υλών, ενδιαμέσων και πετρελαιοειδών, πληρωμές για νερό, 

ενέργεια, τηλεφωνία, ενδο-ομιλικές συναλλαγές.  

o Συνεργασία με 1030 επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής 

(προμηθευτές, εργολάβοι κ.λπ.)  

 Ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες: 

Εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

o 1080 βραβευθέντες μαθητές και μαθήτριες για την εισαγωγή τους 

στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.  

o 599 παιδιά έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Πάμε 

κατασκήνωση» 

o 187.409 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης συνολικά έχουν δοθεί 

δωρεάν για τη θέρμανση σχολικών μονάδων 

o 127 παιδιά και νέοι έχουν συμμετάσχει σε δημιουργικά 

προγράμματα απασχόλησης σε σχολεία «Αυτό το καλοκαίρι είναι 

δικό μας» 

 Υγεία, Ασφάλεια, Προστασία Περιβάλλοντος 

o Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας 

o Οργάνωση και λειτουργία για την Υγεία και την Ασφάλεια 



 
 

[53] 
 

o Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου 

o Επιθεωρήσεις εργασίας 

o 1.500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Βιομηχανικές 

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (2014) 

o 1.000.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες 

(2014) 

o Περισσότερα από 10 εκατ € επενδύθηκαν στις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις για βελτιώσεις ασφαλείας (2014) 

o 500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στη θυγατρική εταιρία 

DIAXON (2014) 

o Υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας 

o Δέσμευση για μείωση των αέριων εκπομπών και υγρών – στερεών 

αποβλήτων 

o Αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση φυσικών πόρων - ενέργειας 

 Διαφάνεια – Ακεραιότητα – Αξιόπιστος Κοινωνικός Εταίρος - 

Αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας: 

o Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την πραγματοποίηση 

ελέγχων και την αξιοποίηση των δεδομένων 

o Συμμετοχή σε συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

(Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμος, ΑΠΘ, κάτοικοι κλπ) 

o Προέβη σε επιπλέον ελέγχους μέτρησης εκπομπής ρύπων πέραν 

των καθημερινών ελέγχων 

o Ζήτησε την επιστημονική γνωμοδότηση από εξειδικευμένους 

επιστήμονες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας 2 διαφορετικούς 

ελέγχους εγκαταστάσεων 

o Χρηματοδότησε την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού εντοπισμού των 

ρύπων ώστε να προσδιοριστούν οι αιτίες του προβλήματος. 
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Στόχοι 

 

Γενικοί: 

-  Ανάδειξη του ρόλου των ΕΛΠΕ στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. 

 

Ειδικοί – Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης: 

- Τοποθέτηση των ΕΛΠΕ ως αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος στις περιοχές 

δραστηριοποίησης.  

- Περιορισμός -έλεγχος των αντιδράσεων (απομόνωση αντιδρώντων).  

- «Κοινωνική Ενσωμάτωση» των ΕΛΠΕ στις τοπικές κοινωνίες. 

 

Ενέργειες Άμεσης Επικοινωνίας 

- (α) Είμαστε μαζί σας με διαφάνεια και ακεραιότητα θα δώσουμε τον 

αγώνα για μία καλύτερη ζωή στην πόλη. 

Εναλλακτικά:  

(β) Στεκόμαστε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας με διαφάνεια, 

ακεραιότητα και ευθύνη του ρόλου και της αποστολής μας στηρίζοντας κάθε 

προσπάθεια για βελτίωση της ζωής στην πόλη 

(Τα ΕΛΠΕ αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος).  

- Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας  

 

Δράσεις και ενέργειες επικοινωνίας μέσω Τρίτων 

 Δημιουργία Συμμάχων & Υποστηρικτών (επίσημων και ανεπίσημων) 

 Ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών διείσδυσης & επικοινωνίας 
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5.3 Ειδικά κοινά, ανάπτυξη μηνυμάτων και εξειδίκευση δράσεων 

o 1. Εργαζόμενοι 

Επίσημη θέση: 

 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από την αρχή τοποθετήθηκε με 

διαφάνεια στο πρόβλημα της δυσοσμίας, συνεργάστηκε καλόπιστα με 

όλους τους εμπλεκομένους φορείς, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες με σκοπό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εγκαταστάσεών 

του, και να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση και 

παρά τις αντιδράσεις φορέων και οργανώσεων που θέλουν την 

απομάκρυνσή του από την περιοχή, ο Όμιλος θα συνεχίσει να στέκεται 

στο πλευρό των εργαζομένων του προσφέροντας εισόδημα, θέσεις 

εργασίας και κοινωνική ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία, 

προστατεύοντας την ασφάλεια των εργαζομένων του, την ακεραιότητα 

των εγκαταστάσεών του, και τη δραστηριότητά του στην περιοχή.  

Ενέργειες: 

o Ενημέρωση υπάρχουσας κατάστασης 

o Ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης 

o -Εξεύρεση καταγραφή πυρήνων αξιοποίησης και πιθανών 

προβλημάτων 

 

o 2. Τοπική κοινωνία 

Επίσημη θέση: 

 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί έναν αξιόπιστο κοινωνικό 

εταίρο και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας Κορδελιού – 
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Ευόσμου, λειτουργώντας με διαφάνεια, ακεραιότητα, τήρηση αυστηρών 

προδιαγραφών για την ασφάλεια των κατοίκων και σεβασμό στους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς, δημιουργώντας πλούτο, ευημερία, 

ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, και κοινωνική ανταπόδοση για την τοπική 

κοινωνία. Σε ότι αφορά το πρόβλημα της δυσοσμίας, από την αρχή 

τοποθετήθηκε με διαφάνεια, συνεργάστηκε καλόπιστα με όλους τους 

εμπλεκομένους φορείς, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με 

σκοπό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εγκαταστάσεών του, και να 

εντοπιστεί το πρόβλημα συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής στην πόλη.  

Ενέργειες: 

o Αποφυγή εμπλοκής του Ομίλου σε τοπικές αντιπαλότητες και 

αντιπαραθέσεις με εκπροσώπους ή / και κατοίκους της τοπικής κοινωνίας 

o Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένου κύρους 

o Δημιουργία καναλιών ‘έμμεσης’ επικοινωνίας 

o Διερεύνηση δυνατότητας ανοίγματος καναλιών επικοινωνίας με 

συγκεκριμένα πρόσωπα επιρροής (εργαζόμενοι στην επιχείρηση, 

κοινωνικές δομές, κα) 

 

o 3. Περιφέρεια, Επιστημονικοί και Θεσμικοί Φορείς 

Επίσημη θέση:  

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας υγιής και κερδοφόρος 

Οργανισμός που παράγει πλούτο, ευημερία, ανάπτυξη, εισόδημα, έσοδα, και 

θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Αποτελεί 

έναν αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής 

κοινωνίας Κορδελιού – Ευόσμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

που λειτουργεί με διαφάνεια, ακεραιότητα, τήρηση αυστηρών 

προδιαγραφών για την ασφάλεια των κατοίκων και σεβασμό στους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς, φροντίζοντας για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων του και των κατοίκων, προσφέροντας κοινωνική 

ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία. Σε ότι αφορά το πρόβλημα της 
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δυσοσμίας, από την αρχή τοποθετήθηκε με διαφάνεια, συνεργάστηκε 

καλόπιστα με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και την Περιφέρεια και 

προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για τον 

εντοπισμό των ρύπων την επίβλεψη του οποίου θα έχει το ΑΠΘ., με σκοπό να 

διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εγκαταστάσεών του, και να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ζωής στην πόλη.  

 

Ενέργειες: 

o Ενημέρωση των θέσεων και της προσφοράς του Ομίλου στην περιοχή 

o Στενή συνεργασία με σκοπό τη πρόσβαση «από μέσα» πληροφόρησης και 

άμεση διαχείριση πιθανών ανησυχιών 

o Διερεύνηση δυνατότητας ανοίγματος καναλιών επικοινωνίας με 

επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένου κύρους (π.χ. Παρατηρητήριο 

πολιτών κα) 

o Διερεύνηση δημιουργίας «ανεπίσημων» πρεσβευτών των θέσεων του 

στην κοινωνία 

o Διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης άλλων πιθανών αιτίων για το 

πρόβλημα 

 

o 4. Πολιτεία, Αρμόδιο Υπουργείο, Βουλευτές Περιφέρειας και Πολιτικά 

Κόμματα  

Επίσημη θέση:  

 Ο Όμιλος ΕΛΠΕ αποτελεί έναν ισχυρό στυλοβάτη της ελληνικής 

οικονομίας συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στη γεωστρατηγική 

ισχυροποίηση και ανάδειξη της χώρας μας, αποτελώντας έναν αξιόπιστο 

κοινωνικό εταίρο στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.  

 Για τη δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος, συνεπής με το ρόλο 

του ως αξιόπιστου κοινωνικού εταίρου, τοποθετήθηκε με διαφάνεια στο 

πρόβλημα, συνεργάστηκε καλόπιστα με όλους τους εμπλεκομένους 

φορείς, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να 
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διασφαλιστεί η ακεραιότητα των εγκαταστάσεών του, και να εντοπιστεί η 

πηγή του προβλήματος συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής στην πόλη.  

Ενέργειες: 

o Περιοδική ενημέρωση ανάλογα με τις εξελίξεις.  

o Άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας με πρόσωπα της κυβέρνησης και 

κομμάτων της αντιπολίτευσης 

 

 

o 5. Αξιοποίηση Επίσημων Υποστηρικτών  

Φοιτητές, Γονείς Παιδιών, Σωματεία, Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων & 

Κηδεμόνων κλπ που έχουν ωφεληθεί από το ΕΚΕ των ΕΛΠΕ.      

 

 

o  6. Δημιουργία  ‘πυρήνων’ υποστήριξης  

-on & off υποστηρικτές.  

 

5.4 Ενδεικτικές Ενέργειες / Μέσα: 

o Δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης με τις θέσεις του Ομίλου και προώθησής 

του 

o Διερεύνηση δημιουργίας θετικών πυρήνων - ανεπίσημων πρεσβευτών με 

εκπροσώπους Επιστημονικής Κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας 

i. Αστεροσκοπείο-Μετεωρολόγος ο οποίος θα δώσει μία 

εξήγηση για το φαινόμενο που δημιουργείται με τη φορά 

των ανέμων, και πώς αυτό μπορεί να εντείνει τη δυσοσμία, 

συνδέοντας το πρόβλημα της δυσοσμίας με το παλαιότερο 

πρόβλημα δυσοσμίας που είχε παρατηρηθεί στην περιοχή.  

ii. ΑΠΘ-Περιβαλλοντολόγος που θα επιβεβαιώσει, ότι 

μεγαλύτερη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και 

στο κλίμα προκαλούν η λυματολάσπη και η απόρριψη 

επικίνδυνων χημικών σε υπονόμους, συγκριτικά με 
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συγκεκριμένα επίπεδα ρύπων, όπως αυτά που παρουσίασαν 

τα ΕΛΠΕ.  

iii. Ινστιτούτο Προληπτικής Ιατρικής -Εκπρόσωπος της Ιατρικής 

Κοινότητας που θα επιβεβαιώσει ότι δυσοσμία δεν σημαίνει 

απαραίτητα κάτι επιβαρυντικό για τη δημόσια υγεία, και ότι 

τα συγκριμένα επίπεδα μέτρησης ρύπων ή τα 

μικροσωματίδια που έχουν καταγραφεί, δεν προκαλούν 

πρόβλημα στην υγεία.  

iv. Πρόεδρος εργαζομένων ΕΛΠΕ Κορδελιού – Ευόσμου ή 

κάποιος εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ, όπου θα μιλήσει για τα 

ΕΛΠΕ ως εργοδότη (συνέπεια, ασφάλεια, υγεία στους 

χώρους εργασίας, οφέλη για τις οικογένειές τους κλπ) 

v. Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των οποίων τα 

παιδιά φοιτούν σε σχολεία της τοπικής και ευρύτερης 

κοινωνίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και στα 

οποία τα ΕΛΠΕ δωρίζουν πετρέλαιο θέρμανσης για τη 

σχολική χρονιά 

vi. Φοιτητές από την περιοχή που έχουν λάβει υποτροφία από 

τα ΕΛΠΕ 

vii. Γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε παιδικές 

κατασκηνώσεις χάρη στη χορηγία των ΕΛΠΕ κα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 

Καταγραφή ιστορικού δυσοσμίας  
 

Αναφορές σε digital και social media 
 

ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Τίτλος Μέσο Ημ/νία Απ/σης Link 

Χειροτερευει η δυσοσμια στο 
Κορδελιο, κινητοποιησεις απο τους 
κατοικους greenagenda.gr 19.09.2016 Link 

Για κινητοποιήσεις κάνουν λόγο στον 
Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου λόγω της 
έντονης δυσοσμίας makthes.gr 20.09.2016 Link 

Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι στον 
Εύοσμο -Μυρίζει όλη η περιοχή αέριο tsantiri.gr 20.09.2016 Link 

Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι στον 
Εύοσμο -Μυρίζει όλη η περιοχή αέριο fnews.gr 20.09.2016 Link 

Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι στον 
Εύοσμο -Μυρίζει όλη η περιοχή αέριο palo.gr 20.09.2016 Link 

Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι στον 
Εύοσμο -Μυρίζει όλη η περιοχή αέριο pentapostagma.gr 20.09.2016 Link 

Μηνύσεις Δήμου κατ’ αγνώστων για 
δυσοσμία στην ατμόσφαιρα aftodioikisi.gr 20.09.2016 Link 

Κινητοποιήσεις στον Δήμο 
Κορδελιού-Ευόσμου για την έντονη 
δυσοσμία από τις βιομηχανίες pronews.gr 20.09.2016 Link 

Ξεσηκώνονται οι κάτοικοι στον 
Εύοσμο -Μυρίζει όλη η περιοχή αέριο iefimerida.gr 20.09.2016 Link 

Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται 
στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου 

praktoreio-
macedonia.gr 20.09.2016 Link 

Έντονη δυσοσμία και καταγγελίες 
πολιτών στη Δυτική Θεσσαλονίκη typosthes.gr 20.09.2016 Link 

http://greenagenda.gr/25999/
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387650235&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387646387&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387640614&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387638736&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387638682&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387638190&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387637457&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387628132&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387622030&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1387618296&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
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Στο απροχώρητο η δυσοσμία στον 
δήμο Κορδελιού-Ευόσμου thesspress.gr 21.09.2016 Link 

2η συνάντηση - συντονισμός για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση  στο 
Κορδελιό avatonpress.gr 21.09.2016 Link 

Κινητοποιήσεις κατοίκων του Δήμου 
Κορδελιού - Ευόσμου λόγω της 
έντονης δυσοσμίας στην περιοχή pronews.gr 21.09.2016 Link 

Κινητοποιήσεις από τους κατοίκους 
Κορδελιού – Ευόσμου για την 
δυσοσμία στην περιοχή newscast.gr 21.09.2016 Link 

Κινητοποιήσεις από τους κατοίκους 
Κορδελιού – Ευόσμου για την 
δυσοσμία στην περιοχή newsbeast.gr 21.09.2016 Link 

Υποφέρουν από τη βρώμα στο Δήμο 
Κορδελιού - Ευόσμου newsit.gr 23.09.2016 Link 

Κορδελιό: Λύση «εδώ και τώρα» στο 
πρόβλημα της δυσοσμίας ζητεί ο 
δήμος greenagenda.gr 23.09.2016 Link 

Άμεση λύση στο πρόβλημα της 
δυσοσμίας ζητά ο δήμος Κορδελιού – 
Ευόσμου news4.gr 23.09.2016 Link 

Κορδελιό: Λύση «εδώ και τώρα» στο 
πρόβλημα της δυσοσμίας ζητεί ο 
δήμος mynews.gr 23.09.2016 Link 

Σε συνθήκες ασφυξίας ζουν οι 
κάτοικοι του Κορδελιού και του 
Ευόσμου cityportal.gr 23.09.2016 Link 

«Ζούμε σε ασφυξία» - λόγω 
δυσοσμίας - στη Δυτική Θεσσαλονίκη typosthes.gr 23.09.2016 Link 

Σε συνθήκες ασφυξίας ζουν οι 
κάτοικοι του Κορδελιού και του 
Ευόσμου makthes.gr 23.09.2016 Link 

Κορδελιό: Λύση «εδώ και τώρα» στο 
πρόβλημα της δυσοσμίας ζητεί ο 
δήμος voria.gr 23.09.2016 Link 

Άμεση λύση στο πρόβλημα της 
δυσοσμίας ζητά ο δήμος Κορδελιού - 
Ευόσμου thestival.gr 23.09.2016 Link 

Κοινωνία ersanews.gr 23.09.2016 Link 

http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1388509967&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1388429445&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1388427565&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1388349984&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1388242868&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390938650&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390909269&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390898919&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390894207&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390885521&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390883003&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390877610&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390873452&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390866053&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390864881&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
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Ωραιόκαστρο: Την Τετάρτη πέφτει η 
αυλαία του "Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 
2016" avatonpress.gr 23.09.2016 Link 

Έντονο το πρόβλημα της δυσοσμίας 
στην δυτική Θεσσαλονίκη ert.gr 23.09.2016 Link 

Λύση για την δυσοσμία αναζητά ο 
Εύοσμος insider.gr 23.09.2016 Link 

Λύση στο πρόβλημα της δυσοσμίας, 
ζητά ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 

praktoreio-
macedonia.gr 23.09.2016 Link 

«Εδώ και τώρα λύση στο πρόβλημα 
της δυσοσμίας»- Δυναμικές 
κινητοποιήσεις προαναγγέλλει ο 
δήμος Κορδελιού-Ευόσμου seleo.gr 23.09.2016 Link 

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: “Εδώ και 
τώρα Λύση στο Πρόβλημα της 
Δυσοσμίας”. Pροαναγγέλλει 
Δυναμικές Κινητοποιήσεις avatonpress.gr 23.09.2016 Link 

ΠΚΜ: ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΠΕ Η 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ voria.gr 29.09.2016 

Link 

*VIDEO*Συνέντευξη Πέτρου Σούλα 
και Βούλας Πατουλίδου για την 
δυσοσμία μετά την συνάντηση στις 
εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ ERT3 28.09.2016 

Link 

 
Βούλα Πατουλίδου: Άμεσες δράσεις 
για να εντοπιστούν οι πηγές 
ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. pkm.gov.gr 30.09.2016 

Link 

Έντονος προβληματισμός από την 
παράξενη δυσοσμία στα Δυτικά της 
Θεσσαλονίκης (ΒΙΝΤΕΟ-Συνέντευξη 
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Δήμου 
Ευόσμου) thousandnews.gr 01.10.2016 

Link 

Κάλεσμα συλλόγου γυναικών 
Ευόσμου για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση avatonpress.gr 05.10.2016 

Link 

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑ 
ΜΕΤΡΑ ΡΥΠΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ greenagenda.gr 10.10.2016 

Link 

Να μην «καπελωθούν» οι 
αντιδράσεις για τη ρύπανση σε 
Κορδελιό και Εύοσμο! agkidapress.gr 10.10.2016 

Link 

http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390863042&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390862927&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390856852&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390854675&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390838117&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1390823474&c=1497365&username=ellpe6&password=73c0b687dabc70f41d48d9c0343d6267
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1396651269&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/autotv.php?id=1395400303&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=158&pressid=14423
http://www.thousandnews.gr/epikairotita/item/215911-entonos-provlimatismos-apo-tin-parakseni-dysosmia-sta-dytika-tis-thessalonikis-vinteo
http://www.avatonpress.gr/2016/10/blog-post_457.html
http://greenagenda.gr/26891/
http://agkidapress.gr/2016/10/04/%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9/
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΣΟΥΛΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΟ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ greenagenda.gr 14.10.2016 

Link 

Κορδελιό: Η αναπνοή είναι δικαίωμα 
και το διεκδικούμε.... της 
Σαμαρτζίδου Μαρίνα (Διαχειρίστρια 
της ομάδας "Η αναπνοή είναι 
δικαίωμα στο Facebook" avatonpress.gr 14.10.2016 

Link 

ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΕ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΠΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΠΚΜ greenagenda.gr 15.10.2016 

Link 

Στη βουλή πάει το θέμα της 
δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

typosthes.gr 17.10.2016 

Link 

Για καθαρό αέρα περάστε από το 
δήμο Κορδελιού – Ευόσμου! 

agkidapress.gr 18.10.2016 

Link 

Δυτική Θεσ/νικη: Ρεπορτάζ του 
avatonpress στη Βουλή - το νέφος του 
ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία και η δυσοσμία 
στο Κορδελιό - Εύοσμο avatonpress.gr 20.10.2016 

Link 

*VIDEO*Ερώτηση βουλευτή ΚΚΕ Γ. 
Δελή για την δυσοσμία στον Εύοσμο 

youtube.com 20.10.2016 

Link 

*Video*Ερώτηση βουλευτή Σύριζα 
Αλ. Τριανταφυλλίδη στη βουλή με 
θέμα τα περιβαλλοντικά επεισόδια σε 
Δυτική Θεσσαλονίκη * Απάντηση 
Αναπλ. ΥΠΕΝ Γ.Τσιρώνη youtube.com 20.10.2016 

Link 

*VIDEO*Απάντηση Υφ. Εσωτερικών Γ. 
Μπαλάφα για την δυσοσμία στον 
Εύοσμο youtube.com 20.10.2016 

Link 

Τα παιδιά πειραματόζωα του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου. Την μισή τους 
ζωή την πέρασαν με την ρύπανση 
πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, 
άρθρο του Κλεάνθη Χαιδευτού avatonpress.gr 28.10.2016 

Link 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΕ 
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ greenagenda.gr 01.11.2016 

Link 

Οι αποφάσεις της χθεσινής σύσκεψης 
για την δυσοσμία στον δήμο 
Κορδελιού Ευόσμου, που έγινε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος avatonpress.gr 02.11.2016 

Link 

Προμήθεια μηχανήματος για 
εντοπισμό της πηγής της δυσοσμίας 
στον Εύοσμο 

praktoreio-
macedonia.gr 02.11.2016 

Link 

http://greenagenda.gr/27093/
http://www.avatonpress.gr/2016/10/blog-post_404.html
http://greenagenda.gr/27139/
http://www.typosthes.gr/gr/politiki/article/111728/sti-vouli-paei-i-dusosmia-sti-dutiki-thessaloniki-/
http://agkidapress.gr/2016/10/18/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%8C-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81/
http://www.avatonpress.gr/2016/10/avatonpress.html
https://www.youtube.com/watch?v=78yPukFuvJI
https://www.youtube.com/watch?v=h18Oanvx4kA
https://www.youtube.com/watch?v=STh0EQjf7dU
http://www.avatonpress.gr/2016/10/blog-post_907.html?spref=fb
http://greenagenda.gr/27963/
http://www.avatonpress.gr/2016/11/blog-post_78.html
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/3802/Promitheia-michanimatos-gia-entopismo-tis-pigis-tis-dusosmias-ston-Euosmo
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Έφοδος «ράμπο» στις βιομηχανίες 
της δυτικής Θεσσαλονίκης makthes.gr 02.11.2016 Link 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ στη δυτική πλευρά της 
Θεσσαλονίκης 

news.makedonias.g
r 04.11.2016 Link 

Απαράδεκτες διαδόσεις για την 
ρύπανση σε Κορδελιό και Εύοσμο agkidapress.gr 05.11.2016 Link 

Στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου ο Γ. 
Τσιρώνης 

praktoreio-
macedonia.gr 14.11.2016 Link 

Εύοσμος - Κορδελιό: Μέτρα της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για την 
δυσοσμία, “χαλασμένος” ο σταθμός 
μέτρησης ατμ. ρύπανσης στο 
Κορδελιό αναφέρουν κάτοικοι avatonpress.gr 16.11.2016 Link 

Ανακοίνωση του δήμου Ευόσμου-
Κορδελιού 
“Η Αναπνοή είναι δικαίωμα” 

kordelio-
evosmos.gr 17.11.2016 Link 

Πάνω από 3.000 υπογραφές για την 
έντονη δυσοσμία στο Κορδελιό voria.gr 17.11.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: «Φως» στη δυσοσμία 
στα δυτικά μέσα στους πρώτους 
μήνες του ‘17 typosthes.gr 29.11.2016 Link 

Σε μία βδομάδα τα αποτελέσματα 
των περιβαλλοντικών ελέγχων στην 
Δυτική Θεσσαλονίκη thesspress.gr 01.12.2016 Link 

Updated:Η Δυσοσμία στη 
Θεσσαλονίκη Συνεχίζεται και ο 
Εισαγγελέας Ζητάει Απαντήσεις( O 
τίτλος ήταν "Τι Διάολο Μυρίζει Τόσο 
Άσχημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη;") vice.com 21.12.2016 Link 

Τα ΕΛΠΕ αγοράζουν όργανα μέτρησης 
για την δυσοσμία rthess.gr 02.12.2016 Link 

ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ 
ΑΥΡΙΟ Ο ΦΑΜΕΛΛΟΣ greenagenda.gr 02.12.2016 Link 

Απ. Τζιτζικώστας: Όποιος ευθύνεται 
για τη δυσοσμία θα βρει τον μπελά 
του makthes.gr 02.12.2016 Link 

ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ: ΤΙ ΛΕΕΙ Ο 
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 
ΦΑΜΕΛΛΟ greenagenda.gr 06.12.2016 Link 

http://makthes.gr/%CE%AD%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%81%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%85/
http://news.makedonias.gr/2016/11/962373/
http://agkidapress.gr/2016/11/08/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83/
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/4224/Ston-dimo-Kordeliou-Euosmou-o-G.-Tsironis
http://www.avatonpress.gr/2016/11/blog-post_116.html
http://www.kordelio-evosmos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5044&Itemid=706
http://voria.gr/article/pano-apo-3000-ipografes-dimoton-gia-tin-entoni-disosmia-sto-kordelio
http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/115716/thessaloniki-fos-sti-dusosma-sta-dutika-mesa-stous-protous-mines-tou-17/
http://thesspress.gr/index.php/peribalon/item/94803.html
https://www.vice.com/gr/article/dysosmia-dytiki-thessaloniki
http://rthess.gr/articles_det.asp?artid=76072
http://greenagenda.gr/29578/
https://makthes.gr/%CE%B1%CF%80-%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
http://greenagenda.gr/%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8C/
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Μαραθώνια Σύσκεψη για τη 
Δυσοσμία παρουσία του Αν. 
Υπουργού Σ. Φάμελλου youtube.com 6.12.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: Mηχάνημα για τη 
δυσοσμία στα δυτικά - Πότε θα 
εντοπίσει τις ουσίες typosthes.gr 13.12.2016 Link 

Νέο μηχάνημα θα αγοραστεί από τα 
ΕΛΠΕ και θα δοθεί στο ΑΠΘ για να 
εντοπιστεί η αιτία της δυσοσμίας 
στον Εύοσμο seleo.gr 13.12.2016 Link 

Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την 
δυσοσμία ο δήμαρχος Κορδελιού 
Ευόσμου seleo.gr 16.12.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: Εκτός ορίων η 
ατμοσφαιρική ρύπανση – Μέτρα από 
την ΠΚΜ typosthes.gr 20.12.2016 Link 

Συστάσεις από την ΠΚΜ σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού λόγω αέριων 
ρύπων avatonpress.gr 05.01.2017 Link 

Όχι άλλο κάρβουνο ........φτάνει πια η 
κοροϊδία.... της Σαμαρτζίδου Μαρίνας 
Μέλος της συντονιστικής επιτροπής " 
Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ" avatonpress.gr 11.01.2017 Link 

Τι συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο με 
ΕΛΠΕ & ΤΙΤΑΝ: πολλά τα παράπονα 
πολιτών avatonpress.gr 22.01.2017 Link 

Εκδήλωση στο ΚΠΕ στις 28.11.2016 : Παρευρέθησαν εκπρόσωποι των ΕΛΠΕ 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου: 
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η 
ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Δήμο 
Κορδελιού Ευόσμου» avatonpress.gr 21.11.2016 Link 

"Δεν είμαστε εμείς μέρος του 
προβλήματος στη Θεσ/νίκη" 
επισημαίνουν τα ΕΛΠΕ capital.gr 29.11.2016 Link 

Δεν ευθύνονται τα ΕΛΠΕ για τη 
δυσοσμία στη δυτ. Θεσσαλονίκη, 
επισημαίνουν εκπρόσωποι της 
εταιρίας makthes.gr 29.11.2016 Link 

"Δεν είμαστε εμείς μέρος του 
προβλήματος" επισήμαναν 
εκπρόσωποι των ΕΛΠΕ 

praktoreio-
macedonia.gr 29.11.2016 Link 

«Άλυτο» το πρόβλημα δυσοσμίας 
στην δυτική Θεσσαλονίκη dikaiologitika.gr 29.11.2016 Link 

https://www.youtube.com/watch?v=luhxIIBX7Mw
http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/116901/thessaloniki-mihanima-gia-ti-dusosmia-sta-dutika-pote-tha-edopisei-tis-ousies/
http://www.seleo.gr/thessalonikh/228284-neo-mixanima-tha-agorastei-apo-ta-elpe-kai-tha-dothei-sto-apth-gia-na-entopistei-i-aitia-tis-dysosmias-ston-eyosmo#.WIYFjdJ94dW
http://www.seleo.gr/thessalonikh/228486-enimerose-ton-prothypourgo-gia-tin-dysosmia-o-dimarxos-kordelioy-evosmou#.WIYGANJ94dV
http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/117546/thessaloniki-ektos-orion-i-atmosfairiki-rupansi--metra-apo-tin-pkm/
http://www.avatonpress.gr/2017/01/blog-post_208.html
http://www.avatonpress.gr/2017/01/blog-post_906.html
http://www.avatonpress.gr/2017/01/24-video.html
http://www.avatonpress.gr/2016/11/blog-post_608.html
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452548095&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452568963&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452568430&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452566716&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
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Στη Θεσσαλονίκη ακόμη ψάχνουν την 
αιτία της δυσοσμίας lifo.gr 29.11.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: «Φως» στη δυσοσμία 
στα δυτικά μέσα στους πρώτους 
μήνες του ‘17 typosthes.gr 29.11.2016 Link 

Μέσα στο α' εξάμηνο του 2017 οι 
απαντήσεις για τη δυσοσμία στο 
Κορδελιό greenagenda.gr 29.11.2016 Link 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 
2017 ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ voria.gr 29.11.2016 Link 

Συστράτευση για τη δυσοσμία makthes.gr 29.11.2016 Link 

Η απάντηση των ΕΛΠΕ για το 
πρόβλημα της δυσοσμίας στο δήμο 
Κορδελιού-Ευόσμου newsfish.gr 29.11.2016 Link 

ΕΛΠΕ: Δεν ευθυνόμαστε για τη 
δυσοσμία στον Εύοσμο 

petrelaiopigi.blogs
pot.gr 29.11.2016 Link 

 

Καταγραφή αναφορών για την ύπαρξη μαύρου καπνού 
 

Τίτλος Μέσο Ημ/νία Δημ/σης Link 

Μαύρος καπνός στο εργοστάσιο 
των ΕΛΠΕ στη δυτική Θεσσαλονίκη 
(ΒΙΝΤΕΟ) seleo.gr 29.11.2016 Link 

Μαύρος καπνός στο Κορδελιό- Τί 
απαντούν τα ΕΛΠΕ(Ηχητικό 
Απόσπασμα από την συνέντευξη 
του κ. Αντώτσιου μετά το καπνικό 
επεισόδιο) rthess.gr 29.11.2016 Link 

Δεν ευθύνονται τα ΕΛΠΕ για τη 
δυσοσμία στη δυτ. Θεσσαλονίκη, 
επισημαίνουν εκπρόσωποι της 
εταιρίας… https://t.co/Iegs8f7wAD 2016-11-29 makthes Link 

Μαύρος καπνός στο εργοστάσιο 
των ΕΛΠΕ στη δυτική Θεσσαλονίκη 
(ΒΙΝΤΕΟ) https://t.co/IoagvqxSnk 
https://t.co/aHt6xhlCoj 2016-11-29 seleogr Link 

http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452556320&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452555867&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452532720&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452252528&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452733938&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452595233&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452691016&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452686687&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
http://www.innews.eu/actions/popups/web.php?id=1452672826&c=1155890&username=ellpe3&password=06693d602ee2f85aa0c38e9b8c6ac5be
https://twitter.com/makthes
https://twitter.com/makthes/status/803546230064168960
https://twitter.com/seleogr
https://twitter.com/seleogr/status/803588596192030720
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RT @seleogr: Μαύρος καπνός στο 
εργοστάσιο των ΕΛΠΕ στη δυτική 
Θεσσαλονίκη (ΒΙΝΤΕΟ) 
https://t.co/IoagvqxSnk 
https://t.co/aHt6xhlCoj 2016-11-29 kyrosgranazis_ Link 

RT @seleogr: Μαύρος καπνός στο 
εργοστάσιο των ΕΛΠΕ στη δυτική 
Θεσσαλονίκη (ΒΙΝΤΕΟ) 
https://t.co/IoagvqxSnk 
https://t.co/aHt6xhlCoj 2016-11-29 Ystath_stigmh Link 

Μαύρος καπνός στη δυτική 
Θεσσαλονίκη - Καθησυχάζουν τα 
ΕΛΠΕ https://t.co/FG5MOOWiD8 2016-11-29 voriagr Link 

Καθησυχάζουν τα ΕΛΠΕ για το 
πρωινό περιστατικό 
https://t.co/HwFMV27syU 
https://t.co/0xb8Dwbdu4 2016-11-29 makthes Link 

Η απάντηση των ΕΛΠΕ για τον 
μαύρο καπνό 
https://t.co/H79RvGnT5v 
#thessnews #thessaloniki #kordelio 
#elpe #diavata #evosmos 2016-11-29 sirmatsis Link 

Η απάντηση των ΕΛ.ΠΕ. για τον 
μαύρο καπνό στο εργοστάσιο, στη 
δυτική Θεσσαλονίκη 
https://t.co/12H9Tcrnw6 
https://t.co/URpMux9K8S 2016-11-29 seleogr Link 

RT @seleogr: Η απάντηση των 
ΕΛ.ΠΕ. για τον μαύρο καπνό στο 
εργοστάσιο, στη δυτική 
Θεσσαλονίκη 
https://t.co/12H9Tcrnw6 
https://t.co 2016-11-29 RimpasA Link 

Μαύρος καπνός σήμερα από τις 
εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ - Τι 
απαντά η εταιρεία 
https://t.co/yhx6nuHhBg #Κοινωνια 2016-11-29 thestival Link 

https://twitter.com/kyrosgranazis_
https://twitter.com/kyrosgranazis_/status/803589619019345921
https://twitter.com/Ystath_stigmh
https://twitter.com/Ystath_stigmh/status/803590754035789825
https://twitter.com/voriagr
https://twitter.com/voriagr/status/803623157185658881
https://twitter.com/makthes
https://twitter.com/makthes/status/803628157131575296
https://twitter.com/sirmatsis
https://twitter.com/sirmatsis/status/803646535699349504
https://twitter.com/seleogr
https://twitter.com/seleogr/status/803664387760238592
https://twitter.com/RimpasA
https://twitter.com/RimpasA/status/803667816062685185
https://twitter.com/thestival
https://twitter.com/thestival/status/803713202202644481
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RT @thestival: Μαύρος καπνός 
σήμερα από τις εγκαταστάσεις των 
ΕΛΠΕ - Τι απαντά η εταιρεία 
https://t.co/yhx6nuHhBg #Κοινωνια 2016-11-30 FamousRooster Link 

Μήνυση κατά των ΕΛΠΕ από τον 
δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου για 
τους μαύρους καπνούς 
https://t.co/kOvNdk3Vcz 2016-11-30 sirmatsis Link 

Μήνυση Κατά των Ελληνικών 
Πετρελαίων κατέθεσε ο Δήμαρχος 
Κορδελιού Ευόσμου 
https://t.co/uEmxE4yEEy #Κοινωνια 2016-11-30 thestival Link 

Μήνυση κατά των Ελληνικών 
Πετρελαίων κατέθεσε ο Δήμαρχος 
Κορδελιού Ευόσμου 
https://t.co/YJhu5gRl6v 
https://t.co/Xz179KgUOX 2016-11-30 seleogr Link 

 διαβεβαίωση ότι οι 
δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις 
των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) 
στη Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 2016-11-29 

Θα Σου Την Κόψω 
Τη Γλώσσα. 
Πρόσεχε Τί Λες. Link 

Η απάντηση των ΕΛΠΕ για το 
πρόβλημα της δυσοσμίας στο δήμο 
Κορδελιού-Ευόσμου "Δεν είμαστε 
εμείς μέρος του προβλήματος..." Τι 
ανέφεραν 2016-11-29 PAOK24 Link 

Δεν ευθύνονται τα ΕΛΠΕ για τη 
δυσοσμία στη δυτ. Θεσσαλονίκη, 
επισημαίνουν εκπρόσωποι της 
εταιρίας «Δεν είμαστε εμείς μέρος 
του προβλήματος 2016-11-29 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Link 

 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Link 

https://twitter.com/FamousRooster
https://twitter.com/FamousRooster/status/803727739622559744
https://twitter.com/sirmatsis
https://twitter.com/sirmatsis/status/803920441089921025
https://twitter.com/thestival
https://twitter.com/thestival/status/803921701582999553
https://twitter.com/seleogr
https://twitter.com/seleogr/status/803921458397204480
https://www.facebook.com/profile.php?id=266845906716387
https://www.facebook.com/profile.php?id=266845906716387
https://www.facebook.com/profile.php?id=266845906716387
https://www.facebook.com/266845906716387/posts/1183217148412587
https://www.facebook.com/profile.php?id=130149570335458
https://www.facebook.com/130149570335458/posts/1547402345276833
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/127082307305119/posts/1502243923122277
https://www.facebook.com/profile.php?id=158545797546507
https://www.facebook.com/158545797546507/posts/1333878220013253
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 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΩΡΑ!! - 
DEMOCRACIA 
REAL YA, GRECIA Link 

 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 

Ελληνική 
περηφάνεια - 
Greek pride!!! Link 

 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ- ΕΓΩ 
ΟΜΩΣ ΘΑ 
ΦΩΝΑΖΩ ΚΑΙ ΘΑ 
ΤΑ ΓΡΑΦΩ Link 

 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 

ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ 
ΝΑ ΜΟΥ 
ΡΗΜΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ 
ΧΩΡΑ ΜΟΥ Link 

 διαβεβαίωση ότι οι 
δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις 
των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) 
στη Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 2016-11-29 

MySalonika - Η 
Θεσσαλονίκη μου Link 

 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 

Αντ1 ξεχνάς, τους 
Τούρκους 
προσκυνάς Link 

 Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη δεν προκαλούν το 
ανεξήγητο φαινόμενο της έντονης 
δυσοσμίας που ταλαιπωρεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, τους 2016-11-29 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Link 

Μαύρος καπνός πάνω από τη 
δυτική Θεσσαλονίκη Τι απαντούν τα 
ΕΛΠΕ 2016-11-29 

Τύπος 
Θεσσαλονίκης - 
typosthes.gr Link 

https://www.facebook.com/profile.php?id=220946357933210
https://www.facebook.com/profile.php?id=220946357933210
https://www.facebook.com/profile.php?id=220946357933210
https://www.facebook.com/profile.php?id=220946357933210
https://www.facebook.com/profile.php?id=220946357933210
https://www.facebook.com/220946357933210/posts/1491785944182572
https://www.facebook.com/profile.php?id=103894316317900
https://www.facebook.com/profile.php?id=103894316317900
https://www.facebook.com/profile.php?id=103894316317900
https://www.facebook.com/103894316317900/posts/1373388849368434
https://www.facebook.com/profile.php?id=117354374979607
https://www.facebook.com/profile.php?id=117354374979607
https://www.facebook.com/profile.php?id=117354374979607
https://www.facebook.com/profile.php?id=117354374979607
https://www.facebook.com/profile.php?id=117354374979607
https://www.facebook.com/profile.php?id=117354374979607
https://www.facebook.com/117354374979607/posts/1147927551922279
https://www.facebook.com/profile.php?id=123728587664910
https://www.facebook.com/profile.php?id=123728587664910
https://www.facebook.com/profile.php?id=123728587664910
https://www.facebook.com/profile.php?id=123728587664910
https://www.facebook.com/profile.php?id=123728587664910
https://www.facebook.com/123728587664910/posts/1147867015251057
https://www.facebook.com/profile.php?id=210906485590434
https://www.facebook.com/profile.php?id=210906485590434
https://www.facebook.com/210906485590434/posts/1471698499511220
https://www.facebook.com/profile.php?id=155196497887516
https://www.facebook.com/profile.php?id=155196497887516
https://www.facebook.com/profile.php?id=155196497887516
https://www.facebook.com/155196497887516/posts/1271976129542875
https://www.facebook.com/profile.php?id=141787369239439
https://www.facebook.com/profile.php?id=141787369239439
https://www.facebook.com/profile.php?id=141787369239439
https://www.facebook.com/profile.php?id=141787369239439
https://www.facebook.com/141787369239439/posts/1204509529633879
https://www.facebook.com/profile.php?id=252703964781720
https://www.facebook.com/profile.php?id=252703964781720
https://www.facebook.com/profile.php?id=252703964781720
https://www.facebook.com/252703964781720/posts/1299095116809261
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Τα ΕΛΠΕ θα έπρεπε να είναι πολύ 
πιό μακριά από το πολεοδομικό 
συγκρότημα της πόλης. Αφού όμως 
έγιναν εκεί που είναι σήμερα πριν 
πολλά 2016-11-29 

χριστοδουλος 
χασιωτακης Link 

 Χριστόφορος Αντόντσιος 
διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών 
των ΕΛΠΕ, τόνισε ότι δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος για την δημόσια 
υγεία.  
 
Τη διαβεβαίωση ότι οι 2016-11-29 Seleo.gr Link 

Καθησυχάζουν τα ΕΛΠΕ για το 
πρωινό περιστατικό Η εταιρεία 
διαβεβαίωσε ότι η μικρής διάρκειας 
δυσλειτουργία αποκαταστάθηκε 
πλήρως και δεν 2016-11-29 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Link 

Συστράτευση για τη δυσοσμία 
Περιφέρεια, δήμος Κορδελιού-
Ευόσμου, ΑΠΘ και ΕΛΠΕ αναζητούν 
την αιτία 2016-11-29 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Link 

 τον πυρσό στη δυτική Θεσσαλονίκη 
Μαύρος καπνός εμφανίστηκε 
σήμερα στον πυρσό των 
εγκαταστάσεων των Ελληνικών 
Πετρελαίων στη δυτική 
Θεσσαλονίκη. 2016-11-30 Αστεια ανεκδοτα Link 

 τον πυρσό στη δυτική Θεσσαλονίκη 
Μαύρος καπνός εμφανίστηκε 
σήμερα στον πυρσό των 
εγκαταστάσεων των Ελληνικών 
Πετρελαίων στη δυτική 
Θεσσαλονίκη. 2016-11-30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Link 

 τον πυρσό στη δυτική Θεσσαλονίκη 
Μαύρος καπνός εμφανίστηκε 
σήμερα στον πυρσό των 
εγκαταστάσεων των Ελληνικών 
Πετρελαίων στη δυτική 
Θεσσαλονίκη. 2016-11-30 

Σαν την Χαλκιδική 
δεν έχει Link 

 Θεσσαλονίκης των Ελληνικών 
Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), με αποτέλεσμα 
να εμφανιστεί καπνός στον πυρσό 
της μονάδας παραγωγής 
πολυπροπυλενίου. (Δείτε εδώ: http 2016-11-30 Seleo.gr Link 

https://www.facebook.com/profile.php?id=625045720917718
https://www.facebook.com/profile.php?id=625045720917718
https://www.facebook.com/167282656720877/posts/1153915591390907?comment_id=1153943214721478
https://www.facebook.com/profile.php?id=167282656720877
https://www.facebook.com/167282656720877/posts/1153915591390907
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/127082307305119/posts/1502668373079832
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/profile.php?id=127082307305119
https://www.facebook.com/127082307305119/posts/1502526336427369
https://www.facebook.com/profile.php?id=481479628590477
https://www.facebook.com/481479628590477/posts/1241695949235504
https://www.facebook.com/profile.php?id=101509859944
https://www.facebook.com/101509859944/posts/10151054509694945
https://www.facebook.com/profile.php?id=389712814428494
https://www.facebook.com/profile.php?id=389712814428494
https://www.facebook.com/389712814428494/posts/1255470551186045
https://www.facebook.com/profile.php?id=167282656720877
https://www.facebook.com/167282656720877/posts/1154247641357702
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Μαύρος καπνός στην δυτική 
Θεσσαλονίκη - Καθησυχάζουν τα 
ΕΛΠΕ - Περιβάλλον Πυκνός μαύρος 
καπνός εμφανίστηκε στον ουρανό 
της δυτικής 2016-11-30 Michanikos.gr Link 

Μήνυση κατά των Ελληνικών 
Πετρελαίων από τον δήμαρχο 
Κορδελιού-Ευόσμου Μετά τον 
πυκνό μαύρο καπνό που "σκέπασε" 
τη Δυτική Θεσσαλονίκη 'Τα 2016-11-30 PAOK24 Link 

Μαύρος καπνός στην δυτική 
Θεσσαλονίκη - Καθησυχάζουν τα 
ΕΛΠΕ - Περιβάλλον Πυκνός μαύρος 
καπνός εμφανίστηκε στον ουρανό 
της δυτικής 2016-11-30 Μάκος ATE Link 

Μήνυση κατά των ΕΛΠΕ για τον 
μαύρο καπνό στη Θεσσαλονίκη Από 
τον Δήμαρχο Κορδελιού  Ευόσμου, 
κ. Πέτρο Σούλα 2016-11-30 

Τύπος 
Θεσσαλονίκης - 
typosthes.gr Link 

 πυκνού μαύρου κα πνού, 
προερχόμενου από τον πυρσό των 
εγκαταστάσεων των Ελληνικών 
Πετρελαίων. 
 
Ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από 
την Πρόεδρο του 2016-11-30 Seleo.gr Link 

 

ΕΛΠΕ-Δ.Τ σε τοπικά μέσα για καπνικό επεισόδιο 
 

Θεσσαλονίκη, 29/11/2016 

Αποκαταστάθηκε πλήρως μικρής διαρκείας περιστατικό δυσλειτουργίας στις Βιομηχανικές 

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης των ΕΛΠΕ. Εξ’ αιτίας του περιστατικού, εμφανίστηκε καπνός στον 

πυρσό της μονάδας παραγωγής πολυπροπυλένιου. 

Η μικρή διάρκεια του περιστατικού και η διασπορά του καπνού δεν προκάλεσαν ρύπανση, 

όπως επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις του Σταθμού Παρακολούθησης της Ποιότητας της 

Ατμόσφαιρας.  

Σημειώνεται ότι, το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 6 

Νοεμβρίου, λόγω εργασιών συντήρησης. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=41891072823
https://www.facebook.com/41891072823/posts/10153556139087824
https://www.facebook.com/profile.php?id=130149570335458
https://www.facebook.com/130149570335458/posts/1548742865142781
https://www.facebook.com/profile.php?id=282561921844854
https://www.facebook.com/282561921844854/posts/914398481994525
https://www.facebook.com/profile.php?id=252703964781720
https://www.facebook.com/profile.php?id=252703964781720
https://www.facebook.com/profile.php?id=252703964781720
https://www.facebook.com/252703964781720/posts/1300325516686221
https://www.facebook.com/profile.php?id=167282656720877
https://www.facebook.com/167282656720877/posts/1155219724593827
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Εισαγγελική έρευνα – αναφορές 
 

Τίτλος Μέσο 
Ημ/νία 
Δημ/σης Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική Θεσσαλονίκη 

left.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης 

koolnews.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική Θεσσαλονίκη – Η περιοχή 
μυρίζει αέριο 

opinionpost.gr 

28.09.2016 Link 

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση 
για τη δυσοσμία στη δυτική 
Θεσσαλονίκη 

ert.gr 
28.09.2016 Link 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Θεσσαλονίκη: 
Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της πόλης 

thesspress.gr 

28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης 

kontranews.gr 
28.09.2016 Link 

Προκαταρκτική έρευνα για τη 
δυσοσμία στη δυτικά πλευρά της 
Θεσσαλονίκης 

acrobase.gr 

28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης 

enikos.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης 

eleftheriaonline.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης 

koolnews.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελεας για τη δυσοσμια στη 
Θεσσαλονικη 

blog.gr 
28.09.2016 Link 

Προκαταρκτική έρευνα για τη 
δυσοσμία στη δυτικά πλευρά της 
Θεσσαλονίκης 

businessnews.gr 

28.09.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα 
για τη δυσοσμία στη δυτική πλευρά 
της πόλης 

imerisia.gr 

28.09.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα 
για τη δυσοσμία στα δυτικά 

typosthes.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελέας για τη δυσοσμία στη 
Θεσσαλονίκη 

nooz.gr 
28.09.2016 Link 

Τελικά τι βρωμάει στο Κορδελιό; news.gr 28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική Θεσσαλονίκη 

avgi.gr 
28.09.2016 Link 

https://left.gr/news/eisaggeliki-ereyna-gia-ti-dysosmia-sti-dytiki-thessaloniki?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+leftgr+%28left.gr%29
http://www.koolnews.gr/ellada/150408-eisaggeliki-ereyna-gia-ti-dysosmia-sti-dytiki-pleyra-tis-thessalonikis
http://opinionpost.gr/ap/ellada/%ce%95%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84/
http://www.ert.gr/528959-2/
http://thesspress.gr/index.php/social/item/89425.html
http://www.kontranews.gr/KOINONIA/248629-Eisaggelike-ereyna-gia-te-dysosmia-ste-dytike-pleyra-tes-THessalonikes
http://www.acrobase.gr/showthread.php?s=6cf990568da7fd3dc6b4a1f269cd510b&p=810733
http://www.enikos.gr/society/411404,Eisaggelikh-ereyna-gia-th-dysosmia-sth-dytikh-pleyra-ths-8essalonikhs.html
http://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/koinonia/item/105271-eisaggeliki-erevna-gia-ti-dysosmia-sti-dytiki-plevra-tis-thessalonikis
http://www.koolnews.gr/ellada/150408-eisaggeliki-ereyna-gia-ti-dysosmia-sti-dytiki-pleyra-tis-thessalonikhw
http://www.blog.gr/articles/1065626/Eisaggeleas-gia-ti-dusosmia-sti-THessaloniki.html
http://www.businessnews.gr/article/51511/prokatarktiki-ereyna-gia-ti-dysosmia-sti-dytika-pleyra-tis-thessalonikis
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=114164625
http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/110076/thessaloniki-eisaggeliki-ereuna-gia-ti-dusosmia-sta-dutika/
http://www.nooz.gr/greece/eisaggeleas-gia-ti-dusosmia-sti-8essaloniki
http://www.news.gr/ellada/nea-ths-perifereias/article/282236/telika-ti-vromaei-sto-kordelio.html
http://www.avgi.gr/article/10813/7491278/eisangelike-ereuna-gia-te-dysosmia-ste-dytike-thessalonike
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Προκαταρκτική έρευνα για τη 
δυσοσμία στη δυτικά πλευρά της 
Θεσσαλονίκης 

naftemporiki.gr 

28.09.2016 Link 

Από τις αποχετεύσεις η δυσοσμία στο 
Κορδελιό 

makthes.gr 
28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για τη δυσοσμία 
στη δυτική πλευρά της πόλης 

praktoreio-
macedonia.gr 28.09.2016 Link 

Εισαγγελική έρευνα για «δυσοσμία» 
στη δυτική Θεσσαλονίκη 

topontiki.gr 
28.09.2016 Link 

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα 
για τη δυσοσμία-Μαθητές 
παρουσιάζουν ενοχλήσεις 

lifo.gr 

28.09.2016 Link 

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση 
για την ύποπτη δυσοσμία στη δυτική 
Θεσσαλονίκη 

greenagenda.gr 

28.09.2016 Link 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

voria.gr 

28.09.2016 Link 

 

Μήνυση Δημάρχου Κορδελιού Ευόσμου Κατά των Ελληνικών Πετρελαίων  
 

Μήνυση κατά των Ελληνικών Πετρελαίων κατέθεσε χθες το μεσημέρι ο Δήμαρχος Κορδελιού 

Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας με αφορμή την εμφάνιση  πυκνού μαύρου καπνού, προερχόμενου 

από τον πυρσό των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δροσιά 

Δημητρίου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα περιβάλλοντος κ. Βασίλη Τσακαλίδη 

προσήλθε στο μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας το 

φαινόμενο και ζητώντας να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να  

τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι των ΕΛΠΕ.    

“Φτάνει πια! Τα όρια της υπομονής και της ανοχής μας έχουν εξαντληθεί! Μετά τα 

συνεχή επεισόδια δυσοσμίας που έχουν κατακλείσει την ατμόσφαιρα του δήμου μας 

τους τελευταίους μήνες εκτινάσσοντας τα επίπεδα δυσφορίας του τοπικού πληθυσμού, 

βρεθήκαμε ενώπιον μιας ακόμη δραματικής κατάστασης με τα μαύρα σύννεφα καπνού 

να έχουν καλύψει τον ουρανό του δήμου μας. Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς να 

επιληφθούν εδώ και τώρα αυτού του τόσου σοβαρού ζητήματος που εγκυμονεί 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την οποία έχω καθήκον να προασπίζομαι” τόνισε ο 

Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας. 
 

Διαμαρτυρίες Τοπικής Κοινωνίας για το 2016 
 

http://www.naftemporiki.gr/story/1152986/prokatarktiki-ereuna-gia-ti-dusosmia-sti-dutika-pleura-tis-thessalonikis
http://www.makthes.gr/news/GR/reportage_S/reportage_C/Apo_tis_apoheteyseis_i_dysosmia_sto_Kordelio
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/2631/Eisaggeliki-ereuna-gia-ti-dusosmia-sti-dutiki-pleura-tis-polis
http://www.topontiki.gr/article/187210/eisaggeliki-ereyna-gia-dysosmia-sti-dytiki-thessaloniki
http://www.lifo.gr/now/greece/115719
http://greenagenda.gr/26412/
http://www.voria.gr/article/epigousa-prokatarktiki-exetasi-gia-ti-disosmia-sti-ditiki-thessaloniki
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ 2016 

20.01.2017 

Οι διαμαρτυρίες εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας, για θέματα ως επί το πλείστον 

οσμής, αντίδρασης σε επενδύσεις στα πλαίσια βιομηχανικής επέκτασης των 

εγκαταστάσεων, αλλά και διεκδίκησης επέκτασης του πολεοδομικού συγκροτήματος 

του Δήμου Κορδελιού, απασχόλησαν κατά καιρούς το Βιομηχανικό Συγκρότημα της 

Θεσσαλονίκης.  

Ο  Δήμος Κορδελιού (ήδη πριν τη συνένωσή του με το Δήμο Ευόσμου), λόγω της 

άμεσης γειτνίασης με το συγκρότημα, υπήρξε η κύρια πηγή διαμαρτυρίας, η οποία 

εκδηλωνόταν άλλοτε με έντονη παρουσία και  συμπεριφορές εκ μέρους της διοικούσας 

αρχής και δημοτών και  άλλοτε  με περιόδους ύφεσης,  

Το πρόβλημα της δυσοσμίας εξακολουθεί να απασχολεί μέχρι σήμερα, με κλιμάκωση 

το τελευταίο διάστημα. 

Το 2016 είχαμε έξαρση διαμαρτυριών, οι οποίες ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουλίου και 

κορυφώθηκαν το Σεπτέμβριο. Απ’ τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε έγινε αμέσως 

αντιληπτή η έντονη ανησυχία του κόσμου, απ’ την ιδιαίτερα επιθετική και δηκτική 

συμπεριφορά τους, αλλά  και τον υψηλό και έντονο  τόνο στη φωνή. 

Συγκεκριμένα γίναμε αποδέκτες των παρακάτω: 

 

1. 27/7/2016: Ο κ. Ευσταθιάδης Ευστάθιος απ’ το Κορδελιό αναφέρει:  

«Στις 11.30΄ αισθάνθηκα έντονη οσμή υγραερίου και αποπνικτική ατμόσφαιρα. 

Ανησυχώ έντονα για τα μικρά παιδιά.» 

 

2. 25/8/2016: Η κα Χατζηγεωργίου Στέλλα από οδό Εθνικής Αντιστάσεως 2 στο 

Κορδελιό αναφέρει: «Περί τις 23.00΄ της 24/8, έντονη και αποπνικτική δυσοσμία 

δυσχέρανε την αναπνοή της οικογενείας μου. Απ’ το μπαλκόνι παρατήρησα 

άσπρο νέφος με κατεύθυνση από εργοστάσιο ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΕΛΠΕ. Ανησυχώ 

έντονα κυρίως για την υγεία των παιδιών μου. Θέλω κάτι να γίνει, να πάψει πια 

η έντονη δυσοσμία που  εδώ και χρόνια ( 25 μένει στην περιοχή) δημιουργεί 

προβλήματα. Τόσο εγώ όσο και οι γείτονες παρατηρήσαμε, ότι η έντονη 

δυσοσμία γίνεται αντιληπτή όταν δε βλέπουμε φωτιά απ’ τον πυρσό, ενώ όταν 

βλέπουμε φωτιά δεν ενοχλούμαστε.» 

 

3. 31/8/2016: Η κα Χαρίση Πολυτίμη από οδό Δημοκρατίας 10 στο Κορδελιό. 

«Σήμερα για άλλη μια φορά, απ’ το πρωί έντονη οσμή υγραερίου με αναγκάζει 
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να κλείσω τα παράθυρα του διαμερίσματός μου. Ανησυχώ για την υγεία της 

οικογενείας μου. Θα μας αποζημιώσετε αν αρρωστήσουμε στους πνεύμονες; 

Είμαι σίγουρη, πως η μυρωδιά έρχεται μόνο από εσάς. Αποκλείω άλλο 

ενδεχόμενο προέλευσης της οσμής. Θέλω άμεσα λύση.» 

 

 

4. 5/9/2016: Ο κ, Ελευθεριάδης Δημήτριος, από οδό Μοναστηρίου & Χαριλάου 

Τρικούπη στο Κορδελιό. «Την τελευταία εβδομάδα μυρίζει έντονα δυσοσμία 

καθημερινά πρωί απόγευμα και αρκετές φορές βράδυ. Σήμερα στις 

07.00΄ξύπνησα απ’ τη δυσοσμία τόσο εγώ όσο και η έγκυος σύζυγός μου. 

Προβληματίζομαι και ανησυχώ έντονα. Θέλω τη  διερεύνηση για τη δυσοσμία να 

την κάνετε όποτε σας πω εγώ και όχι όταν αποφασίσετε εσείς.» 

 

5. 14/9/2016 & 15/9/2016: Η κα Μπουρδούνη Κωνσταντίνα απ’ την οδό Ροίδη 27 

στο Κορδελιό. « Γύρω στις 22.00΄- 23.00΄της 14/9 αλλά και στις 11.00΄της 15/9 η 

μυρωδιά είναι πολύ έντονη. Μας δηλητηριάζετε! Υπάρχουν σχολικά 

συγκροτήματα, υπάρχουν παιδιά! Απαιτώ εδώ και τώρα άμεση λύση, λύση 

χωρίς να χρειαστεί να ξανατηλεφωνήσω!!» 

 

6. 19/9/2016: Η κα Μπουρδούνη Κωνσταντίνα απ’ την οδό Ροίδη 27 στο Κορδελιό. 

« Στις 08.30΄ έντονη και αποπνικτική μυρωδιά υγραερίου δυσχεραίνει την 

αναπνοή, ενώ στις 08.00΄δε μύριζε. Η κατοικία μου βρίσκεται πίσω απ’ το 

Σταθμό μέτρησης ρύπων του Δήμου.» 

 

7. 29/9/2016: Η κα Καραγιαννίδου Μακρίνα από οδό Φιλίππου και Μαιάνδρου 

στον Εύοσμο. « Σήμερα γύρω στις 08.30΄με το άνοιγμα των παραθύρων, έντονη 

και αποπνικτική μυρωδιά υγραερίου μου προκάλεσε δύσπνοια και τσούξιμο στα 

μάτια. Ανησυχώ για την υγεία της οικογενείας μου.» 

 

8. 29/9/2016: Η κα Μπουρδούνη Κωνσταντίνα απ’ την οδό Ροίδη 27 στο Κορδελιό. 

«Απ’ το πρωί μυρίζει έντονα υγραέριο και δε μπορούμε να αναπνεύσουμε. 

Βέβαια! Πέρασε η επιθεώρηση και αμολάτε τα ντουμάνια σας. Το πόρισμα που 

διάβασα για υπονόμους είναι γελοίο. Είμαι Χημικός και είμαι 100% σίγουρη πως 

φταίτε εσείς. Φτάνει πια.» 

 

Διευκρινίζουμε ότι, η αναφορά σε «επιθεώρηση» στην τελευταία διαμαρτυρία 

αφορά στη συνάντηση στις ΒΕΘ στις 28/9/2016 αντιπροσωπείας  εκπροσώπων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη 
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Διοίκηση του  συγκροτήματος, κατόπιν εσπευσμένης κινητοποίησης του 

Δημάρχου Ευόσμου Κοδρελιού. 

 Συγκεκριμένα συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ε/Κ κ. Π. Σούλας, ο Δήμαρχος Δέλτα κ. 

Ε. Φωτόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Κ.Μ. κα Β. Πατουλίδου.  

Στη συνάντηση η Διεύθυνση των ΒΕΘ παρουσίασε τα στοιχεία παρατήρησης και 

καταγραφής ρύπων κατά το διάστημα 1/5/16 - 22/9/2016, με τα οποία 

αποδεικνύεται ότι οι μετρήσεις είναι πολύ κάτω των ανωτάτων επιτρεπτών 

τιμών. Παράλληλα με την έκδοση Δελτίου Τύπου, ανακοινώθηκε η 

πρωτοβουλία της εταιρίας για αγορά και δωρεά προς την τοπική κοινωνία ενός 

υπερσύγχρονου σταθμού  παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας 

στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος ΕΚΕ του Ομίλου, με σεβασμό 

στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη ( βλ. αρχείο ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

ΑΠΘ). 

Στις 19/10/2016 γίνεται επερώτηση στη Βουλή για τη συνεχιζόμενη δυσοσμία 

στο Κορδελιό/Εύοσμο. 

 

9. 29/11/2016: O κ. Τσολαρίδης Κωνσταντίνος στις 13.40΄. «Εδώ και μια ώρα 

μυρίζει έντονα. Δε μπορούμε να αναπνεύσουμε και να δουλέψουμε στο 

μηχανουργείο μας. Βρισκόμαστε απέναντι απ’ τα ΕΛΠΕ. Μαύρος καπνός βγαίνει 

απ’ τον πυρσό. Πείτε μας επιτέλους τι μας κάνετε.» 

 

Η παραπάνω διαμαρτυρία έγινε κατόπιν μικρής διαρκείας περιστατικού 

δυσλειτουργίας, κατά την οποία εμφανίστηκε καπνός στον πυρσό της μονάδας 

παραγωγής πολυπροπυλενίου, χωρίς όμως να προκληθεί ρύπανση, όπως 

αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε. Ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι το 

Διυλιστήριο, το φερόμενο ως κύρια αιτία δυσοσμίας, βρισκόταν  εκτός 

λειτουργίας ήδη από τις 6 Νοεμβρίου και για ένα μήνα, λόγω εργασιών 

συντήρησης. 

 

Παρολαυτά, κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, οι διαμαρτυρίες για 

έντονη δυσοσμία συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα λόγω της διάστασης του 

θέματος να προσκληθούμε και να παρευρεθούμε στην ενημερωτική εκδήλωση 

που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου 

Κορδελιού & Βερτίσκου στις 28/11/2016 (βλ. σχετική παρουσίαση « 

Παρουσιάσεις στο ΚΠΕ») με θέμα την « Ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Δήμο 

Κορδελιού Ευόσμου». Σκοπός της πρόσκλησης ήταν να συμβάλλουμε με την 

παρουσία μας σε εποικοδομητικό διάλογο  στο τόσο σημαντικό ζήτημα για την 
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τοπική κοινωνία. Παράλληλα στην εκδήλωση προσκλήθηκαν να καταθέσουν τις 

απόψεις τους εκπρόσωποι της Π.Κ.Μ., του Δήμου και του ΑΠΘ.  

Οι εκπρόσωποι της εταιρίας απέδειξαν, με στοιχεία που βασίζονται σε 

καθημερινές μετρήσεις των ΒΕΘ σε περίοδο λειτουργία του Διυλιστηρίου, ότι οι 

τιμές των αερίων εκπομπών είναι εντός των νομίμων ορίων και σε αρκετές 

περιπτώσεις πολύ κάτω των ανώτατων επιτρεπτών ορίων, γεγονός που δε μας 

καθιστά μέρος του προβλήματος. Εκδήλωσαν όμως την πρόθεση τα ΕΛΠΕ  να 

αποτελέσουν μέρος της επίλυσης του προβλήματος. 

 

Σήμερα τα ΕΛΠΕ στα πλαίσια ΕΚΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας για δέσμευση στην 

εξεύρεση λύσης, διενεργούν διαγωνισμό για την αγορά και δωρεά προς την 

ΠΚΜ και αξιοποίηση απ’ το ΑΠΘ, κατάλληλου αναλυτικού εξοπλισμού  

εντοπισμού υπεύθυνων ρύπων. 

 

Στο υπόλοιπο του έτους, δεν καταγράφηκαν διαμαρτυρίες απ’ την τοπική 

κοινωνία.  

 

 

Γνωρίζουμε ωστόσο, ότι δημότες έχουν συσπειρωθεί στην κίνηση πολιτών με 

την επωνυμία « Η αναπνοή είναι δικαίωμα», η οποία δραστηριοποιείται μέσω 

διαδικτύου και  κινητοποιείται προς πάσα κατεύθυνση για να βρεθούν οι 

υπαίτιοι και να επιρριφθούν ευθύνες. Βέβαια θεωρούν τα ΕΛΠΕ τον υπ’ 

αριθμόν ένα υπαίτιο, καθώς στα τηλεφωνήματα που κατά καιρούς δέχτηκα 

αλλά και σε συναντήσεις που έτυχε να έχω με δημότες, παρατηρώ πως είναι 

πεπεισμένοι στο « Εσείς μας μολύνετε άρα θα πρέπει να μας πληρώσετε», 

θεωρώντας πως όσα παρέχονται μέσα από δράσεις και προγράμματα δεν είναι 

ποτέ αρκετά.  

Η προοπτική, το συγκρότημα να παύσει τη λειτουργία του, δε τους βρίσκει 

σύμφωνους, εφόσον συνεχίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις εκ μέρους των 

ΕΛΠΕ. 

 

Ο τωρινός Δήμαρχος Κ/Ε είναι γενικά συνεργάσιμος και φιλικός, αλλά συμπλέει 

με τη βούληση των δημοτών του. Μάλιστα για το συμβάν της 29/11/16, 

κατέθεσε μήνυση προς τα ΕΛΠΕ. 

 

Επιπροσθέτως, η οικονομική ανέχεια που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια 

είναι ιδιαιτέρως αισθητή στους όμορους Δήμους, καθιστώντας την ανεργία 

πολύ υψηλή . Ως εκ τούτου, θεωρούμε πως οξύνονται οι αντιδράσεις και 

επιτείνονται οι διεκδικήσεις από έναν ιδιαίτερα εύρωστο οικονομικό 

παράγοντα που δραστηριοποιείται στην τοπική κοινωνία, όπως ο Όμιλος ΕΛΠΕ.  
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Εξάλλου αυτή η δυσοίωνη συγκυρία,  μπορεί εύκολα να αποτελέσει το 

κατάλληλο υπόστρωμα για υποκίνηση συγκεκριμένων συμπεριφορών και 

εκδηλώσεων για παρακείμενα ιδιοτελή συμφέροντα. 

   

Καταγραφή κλήσεων προς τα ΕΛΠΕ 

 

ΚΛΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΧΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΕΜΟΥ 

27/7/2016 
11:30 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΟΣΜΗ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, 
ΑΠΟΠΝΥΚΤΙΚΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Δ-ΒΔ  

24/8/2016 
23:00 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΕΛΛΑ 

ΔΥΣΟΣΜΙΑ, 
ΑΣΠΡΟ ΝΕΦΟΣ 

ΒΔ 

31/8/2016 
11:15 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 
 

ΟΣΜΗ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΒΔ 

5/9/2016 
14:45  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 
ΠΡΩΙ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΜΕΡΕΣ 

ΒΔ (ΑΠΝΟΙΑ)- 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
 
Ν- ΜΕΤΑ ΤΙΣ 11:00 

6/9/2016 
01:00  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
(2 ΚΛΗΣΕΙΣ) 

- 
 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

ΒΔ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
3 ΩΡΕΣ 
 
Ν- ΝΩΡΙΤΕΡΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
 

6/9/2016 
17:15  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
(2 ΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ / 
ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Β-ΒΔ ΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 3 
ΩΡΕΣ 
 
(ΝΑ - 16.00-16.20)  

6/9/2016 
21:20  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΠΑΠΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Δ-ΒΔ 2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ 
ΤΟ ΤΗΛΕΦ 
 
Ν- ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
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ΚΛΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΧΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΕΜΟΥ 

8/9/2016 
03:30  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
(2 ΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ / 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ  

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

ΒΔ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΗΜΙΩΡΟ. 
ΝΩΡΙΤΕΡΑ 
ΑΠΝΟΙΑ 
(ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) 

8/9/2016 
19:50  
ΕΥΟΣΜΟΣ 
 

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ 

 

Δ- ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 

8/9/2016 
21:25  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
 

ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

8/9/2016 
21:50  
Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

8/9/2016 
21:50  
ΕΥΟΣΜΟΣ 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΣΤΕΛΙΟΣ 
 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

8/9/2016 
21:50  
ΠΟΛΙΧΝΗ 
 

ΠΙΛΑΒΙΔΗΣ 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

9/9/2016 
22:30  
ΕΥΟΣΜΟΣ 
 

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Δ-ΒΔ ΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 3 
ΩΡΕΣ 
Ν- ΝΩΡΙΤΕΡΑ 

9/9/2016 
22:30  
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
 

ΤΣΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

15/9/2016 
01:25 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Δ-ΒΔ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ 
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ΚΛΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΧΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΕΜΟΥ 

15/9/2016 
01:25 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

19/9/2016 
08:30 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 

ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΕΝΤΟΝΗ ΟΣΜΗ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, 
ΑΠΟΠΝΥΚΤΙΚΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Ν-ΝΔ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ 

20/9/2016 
00:40 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΦΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Ν-ΝΔ ΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ 

11/10/2016 
20:40 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΚΑΓΕΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΝΤΟΝΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ 

Δ 

 

Προβλήματα με Δήμο Ελευθέριου-Κορδελιού 1993-2008 

 

Κατά την περίοδο αυτή υπήρχαν πολλά προβλήματα με τον Δήμο Ελευθερίου 

Κορδελιού.  Να σημειωθεί πως εκείνη την περίοδο τα ΕΛΠΕ δεν ήταν η μοναδική 

βιομηχανία στην περιοχή. 

Ενδεικτικά 

2000 

Τηλεφωνικά παράπονα από γραφείο Δημάρχου για οσμές υγραερίου 

Δημοσιεύματα από τον Τύπο  για ρύπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μαύρισε ο 

ουρανός-καταγγελίες Δημάρχου 

 

2001 

Φόβοι Δημάρχου για τη νέα μονάδα πολυπρολενίου  

Ποινική δίωξη για ρύπανση περιβάλλοντος που άσκησε ο εισαγγελέας 

Θεσσαλονίκης σε βάρος των υπευθύνων των ΕΛ.ΠΕ.  μετά από καταγγελία του 

Δημάρχου τον περασμένο Ιούλιο ότι επικίνδυνοι ρύποι έβγαιναν από τα 

φουγάρα των ΕΛ.ΠΕ. 
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2002 

Συχνές εμφανίσεις Δημάρχου στις ΒΕΘ μετά τις 12:00  την νύχτα για καταγγελίες 

οσμών, ύποπτων εκρήξεων 

2003  

Καταγγελία Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού για «διοχέτευση αέριων ρύπων» 

Αναφορές στον Τύπο για δυσοσμία 

Καταγγελίες κατοίκων στη Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος  για εμφάνιση 

νέφους στην ευρύτερη περιοχή 

2004 

Αναφορές στον Τύπο για τη δυσφορία, τσούξιμο στα μάτια και βήχα  που 

προκαλεί η Μονάδα Πολυπροπυλενίου  στους κατοίκους της περιοχής, 

καταγγελίες για μαύρο καπνό.  Αιτήματα μετεγκατάστασης. 

2005 

Καταγγελία κατοίκου του Ελευθερίου Κορδελιού για έντονη όχληση από 

μεγάφωνα των μονάδων μας. 

2006 

Επιστολή από τον Δήμαρχο με περιεχόμενο σχετικό με την ατμοσφαιρική 

ρύπανση και τα παράπονα των Δημοτών για τσούξιμο στα μάτια  και δύσπνοια. 

2007 

Επιστολή Δημάρχου για έντονη δυσοσμία (χαρακτηριστική οσμή υγραερίου) στο 

Δήμο και αίτημα για έλεγχο αέριων ρύπων. 

2008  

 

Συχνά τηλεφωνήματα Δημάρχου για ύπαρξη δυσάρεστων οσμών 

Αναφορές στον Τύπο για ασφυξία στην Δυτική Θεσσαλονίκη 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Από το 1986 ο τότε Δήμος Κορδελιού δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα 

στην εταιρία όσον αφορά  στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου. Τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είχαν προβεί σε πολλαπλές ενστάσεις και παρεμβάσεις 

εκείνη την εποχή. 

Στην αναγκαία τροποποίηση του ΓΠΣ  που δρομολογήθηκε στη συνέχεια, η 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνέχισε τις παρεμβάσεις και με ένστασή της 

επισημαίνοντας πάλι το πρόβλημα και υπογράμμιζε ιδιαίτερα τα ζητήματα 

ασφαλείας, ζητώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας (2001).    

Παρόλα αυτά η 5η Συνοικία εντάχθηκε στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του 

Δήμου το 2004 προβλέποντας κατοικίες σε άμεση επαφή με τη βιομηχανία 

χωρίς καμία πρόβλεψη για ζώνες διαχωρισμού και για χρήσεις γης πιο συμβατές 

με τη βιομηχανία   

Το πρόβλημα αυτό επιδεινώθηκε με νέα «τετελεσμένα», όταν στις αρχές του 

2005 ξεκίνησε η ανέγερση 6 τετραώροφων πολυκατοικιών, με άδεια που 

εξέδωσε η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ελευθερίου–Κορδελιού, σε 

απόσταση μόλις 120m από τις μεγάλες δεξαμενές αργού πετρελαίου και σε 

κοντινές αποστάσεις από άλλες δεξαμενές. Η άδεια αυτή εκδόθηκε κατά 

παράβαση, της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά ακόμα και σε προφανή αντίθεση με 

την κοινή λογική για τήρηση αποστάσεων ασφαλείας. 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής της σε θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος και βιομηχανικής ασφάλειας και λειτουργώντας με πλήρη 

συνείδηση της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, επανήλθε ταχύτατα 

προς τους φορείς της πολιτείας, ενώ προσέφυγε και στη Δικαιοσύνη για την 

επίλυση του προβλήματος 

 

 Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης δεν προχώρησε στην έγκριση της 

αναθεώρησης του ΓΠΣ και σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες και 

Υπουργεία προχώρησαν στην εφαρμογή λύσεων, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή πρακτική. 

 Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ανέστειλε την ισχύ των οικοδομικών 

αδειών το 2005. 
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 Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του τότε  Δήμου Κορδελιού εξέδωσε νέα άδεια 

για μικρότερη οικοδομή στην ίδια συνοικία 

 Τελικά το Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ως παράνομες και τις δύο 

οικοδομικές άδειες με δύο αποφάσεις το 2005 και το 2006. 

Αντιδράσεις Δήμου Κορδελιού 

Ο Δήμος Ελευθερίου – Κορδελιού αντέδρασε με το αίτημα  «μελλοντικής 

σταδιακής απομάκρυνσης των βιομηχανιών από τις κατοικημένες περιοχές», 

λόγω επικινδυνότητάς τους μετά τις αποφάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης  και 

προέβη σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με τον τίτλο «Δυναμική Κινητοποίηση για 

τον απεγκλωβισμό του Δήμου από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ». 

 

Ο Δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχουμε σχετική ενημέρωση 

για το αποτέλεσμα από τη Νομική Υπηρεσία ΕΛ.ΠΕ. 

 

Δωρεά ενός αναλυτή περιβαλλοντικών μετρήσεων στο ΑΠΘ 

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας των ΕΛΠΕ με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 

τη διερεύνηση του προβλήματος της δυσοσμίας στο Δήμο Ευόσμου/Κορδελιού, τα 

ΕΛΠΕ συνεπή στην πρωτοβουλία που εξέφρασαν για συμμετοχή στην επίλυση του 

προβλήματος, πραγματοποιούν διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συστήματος 

θερμικής εκρόφησης-αέριας χρωματογραφίας-φασματοσκοπίας μάζας (TD-GC/MS 

Quadruple).  

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός  θα  δοθεί ως δωρεά στο ΑΠΘ και θα αξιοποιηθεί απ’ το 

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, το οποίο για 

λογαριασμό της Π.Κ.Μ  θα αναλάβει την εκπόνηση σχετικού ερευνητικού 

προγράμματος, υπό  την εποπτεία της Διευθύντριας κας Κ. Σαμαρά.  

Ο  αναλυτικός εξοπλισμός που αναφέρεται παραπάνω, θα παρέχει τις πλέον σύγχρονες 

δυνατότητες ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των ενώσεων στόχων και θα 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες  τόσο για την ταχύτερη 

δυνατή εξαγωγή συμπερασμάτων, όσο και για την εργασία του ερευνητικού 

προσωπικού,  για την εξεύρεση των αιτιών του προβλήματος της δυσοσμίας στο Δήμο 

Ευόσμου/ Κορδελιού. 
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Αναφορά ΚΑΡΤΕΚΟ 
 

 

 

 

20170124 Αναφορά 
ΚΑΡΤΕΚΟ 9-12-16 ως 3-1-17.pdf
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Καταγγελία Ένωσης Γονέων  Αριστοτέλης κατά των ΕΛΠΕ 
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Παράρτημα 2 

Breafing Εφαρμογή 
 

Περιγραφή εφαρμογής: 

Με την εφαρμογή Breafing, το όνομα της οποίας προέρχεται από το λογοπαίγνιο 

των αγγλικών λέξεων breath&briefing μπορεί κάποιος χρήστης να κοινοποιεί σε 

ομάδες του Facebook, που είναι ήδη μέλος, την αίσθηση της δυσοσμίας / 

ρύπανσης στο μέρος όπου βρίσκεται εκείνη την στιγμή. 

Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να μετράει θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

ταχύτητα και φορά ανέμου στο χρόνο της ανάρτησης. Μέσα από μια 

προτεινόμενη κλίμακα, ο χρήστης θα επιλέγει πόσο έντονο είναι το περιστατικό 

δυσοσμίας που θέλει να καταγράψει, καθώς επίσης και το είδος της οσμής. 

Επίσης, θα μπορεί να κάνει χρήση του GPS, ώστε να λαμβάνει απευθείας την 

γεωγραφική θέση, από την οποία ο χρήστης δηλώνει το περιστατικό δυσοσμίας, 

με απόκλιση 10-20 μέτρων. 

Η εφαρμογή απαιτεί να υπάρχει στην συσκευή εγκατεστημένο το Facebook, για 

να μπορεί κάποιος να αναρτήσει  τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στην 

ομάδα Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, αφού πρώτα ελεγχθεί η αξιοπιστία της 

ανάρτησης. 

Τα στοιχεία συλλογής, ΧΩΡΙΣ την ταυτοποίηση από το προφίλ, θα δίνονται στις 

αρμόδιες αρχές που ερευνούν το πρόβλημα για χρήση και για στατιστικά 

στοιχεία ρύπων. 

 

Στατιστικά 

Εγκαταστάσεις: 50-100 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2017 

Λανσάρισμα εφαρμογής: Ιανουάριος 2017 (σύμφωνα με το post που έχει 

πραγματοποιηθεί στην σελίδα της Κίνησης «Η αναπνοή είναι δικαίωμα») 
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Ενδεικτικά screenshots της εφαρμογής: 
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Ενδεικτικά screenshotsγια το πώς φαίνεται όταν κάποιος αναρτά αποτέλεσμα 

μέτρησης στην σελίδα Η αναπνοή είναι δικαίωμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Χρήζει παραπάνω διερεύνησης αν όντως η εφαρμογή έχει κατασκευαστεί 

για λογαριασμό της ομάδας Η αναπνοή είναι δικαίωμα.  

Στην σελίδα της Googleplay (επίσημη σελίδα που οι χρήστες που έχουν 

κινητό Samsung μπορούν κατεβάζουν εφαρμογές) δεν αναφέρει κάτι για 

την ομάδα «Η αναπνοή είναι δικαίωμα». 
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Παράρτημα 3 

CISD – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, για βιώσιμη οικονομία, κοινωνική συνοχή και 

προστασία του περιβάλλοντος: Ενημερώνουμε και στηρίζουμε τον Πολίτη στις 

δίκαιες διεκδικήσεις του. Υποστηρίζουμε με επιστημονική τεκμηρίωση 

Οργανισμούς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ελέγχουμε Πράξεις της 

Διοίκησης. Για να αλλάξουμε παρωχημένες νοοτροπίες και πρακτικές, μέσα από 

δημόσιο διάλογο και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
Αρχιτέκτονας με πλούσια επαγγελματική εμπειρία και κοινωνική δράση, η 

Μαργαρίτα Καραβασίλη μετά την θητεία της ως Επικεφαλής του Τμήματος 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δημιούργησε Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» την Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη». 

 Είναι Αρχιτέκτων d.p.l.g. Ανωτάτης Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών 

Παρισίων (ENSBA, PARIS), με Msc. στην Χωροταξία, Πολεοδομία & 

Οικονομικό Προγραμματισμό, Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne και Μsc. 

Κοινωνικής Ψυχολογίας, Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές 

Επιστήμες (EHESS, Paris). 

 Έχει υπάρξει Μόνιμος υπάλληλος ΥΠΕΧΩΔΕ από το 1979 έως 2007 σε 

επιτελικές θέσεις. Προϊσταμένη Τμήματος Κτιρολογίας και Προτύπων 

Κατοικίας στη Δ/νση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας (1994-2001) με 

αντικείμενο: Πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιστικό τομέα. 

 Έχει διατελέσει Ακόλουθος Περιβάλλοντος στην ΜΕΑ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση από το 2001 έως το τέλος του 2003 και Πρόεδρος Ομάδας 

"Περιβάλλον" του Συμβουλίου της ΕΕ (Ελληνική Προεδρία-1ο εξάμηνο 

2003). 

 Επίσης, έχει διατελέσει Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος στην 

νεοσύστατη Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ΥΠΕΧΩΔΕ 

(τέλη 2003) με 5ετή θητεία. 
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 Έχει διατελέσει Επιστημονική Σύμβουλος Διεθνούς Προγράμματος 

Εργασίας για την Αρχιτεκτονική & ΑΠΕ της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων 

(UIA-ARES) από το 2006. 

 Από το τέλος του 2009 έως και τον Αύγουστο του 2012 διετέλεσε Ειδική 

Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ. Από 

τον Οκτώβριο του 2012 έως σήμερα είναι Πρόεδρος της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη».  

 Είναι επιστημονική Σύμβουλος Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας για την 

Αρχιτεκτονική & ΑΠΕ της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA-ARES) από 

το 2006. 

 Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Ενέργειας 

Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και του Ecocity. 

 Έχει αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, επιτροπές και δίκτυα πόλεων.  

 Έχει συγγράψει επιστημονικά βιβλία, άρθρα και έχει δημοσιεύσει στον 

έντυπο Τύπο, σε επιστημονικές επιθεωρήσεις και συλλογικούς τόμους 

πολλά άρθρα και παρεμβάσεις για ζητήματα περιβαλλοντικής και 

ενεργειακής πολιτικής και αειφόρου ανάπτυξης.  

https://issuu.com/cisdissuu/docs/cv_margarita_karavasili 

  

https://issuu.com/cisdissuu/docs/cv_margarita_karavasili
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Παράρτημα 4 

Έρευνες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη 

 Η ερευνητική ομάδα του κ. Σαρηγιάννη, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα 

Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ υπολόγισε το κόστος της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες της ιατρικής 

περίθαλψης και μια σειρά άλλων δεδομένων. «Με στοιχεία του 2012-13 που 

ανακοινώθηκαν το 2015, το κόστος της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

στη Θεσσαλονίκη υπολογίστηκε στα 200 εκατ. ευρώ». Και πηγαίνει ένα βήμα 

παρακάτω: «Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι κάθε χρόνο στη 

Θεσσαλονίκη έχουμε περί τους 1.000 πρόωρους θανάτους, που μπορούν να 

αποδοθούν στην αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι αιτίες είναι συνήθως 

αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα και σ' ένα βαθμό καρκίνοι, οι 

οποίοι βέβαια είναι πολύ-παραγοντική ασθένεια και είναι πιο δύσκολο να το 

πούμε». 

 Τα προηγούμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη υπήρξε μία επιδημιολογική μελέτη 

για τη σύνδεση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αιτίων θανάτου, του 

ομότιμου καθηγητή Αιματολογίας στο ΑΠΘ, Παντελή Μακρή, «Το 2003 

γιορτάζαμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Με την 

ομάδα μου, ευτυχώς με πολύ καλούς φοιτητές, ερευνήσαμε σε βάθος 

50ετίας τις αιτίες θανάτου στη Θεσσαλονίκη», περιγράφει ο ίδιος. «Πήγαμε 

στα Ληξιαρχεία, στα αρχεία των νεκροταφείων, και μελετήσαμε τα 

πιστοποιητικά θανάτου. Το '50 οι θάνατοι από καρκίνο σε Ανατολική και 

Δυτική Θεσσαλονίκη ήταν στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 17-18%. Τη δεκαετία 

1993-2003 οι θάνατοι από καρκίνο στα ανατολικά είχαν μείνει στο 18%, ενώ 

στα δυτικά ήταν 24%. Οι θάνατοι από θρομβοεμβολικά νοσήματα ήταν 23% 

στα ανατολικά και 33% στα δυτικά. Υπήρχε μια σαφής διαφορά», λέει ο κ. 

Μακρής. Και συνεχίζει: «Αυτό μας έδωσε μια καινούρια ώθηση και είπαμε να 

πάμε στην καρδιά της μόλυνσης, στη βιομηχανική ζώνη, τη Σίνδο, τα 

Διαβατά, τη Νέα Ιωνία και το Καλοχώρι. Μελετήσαμε πιστοποιητικά θανάτου 

σε βάθος 50 ετών και διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι οι θάνατοι από 

θρομβοεμβολικά νοσήματα ανέρχονταν στο 47% και από καρκίνο στο 35%. 

Αυτό σήμαινε ως κύρια αιτία τη μόλυνση του περιβάλλοντος». 

 

 Διδακτορική διατριβή την οποία εκπονεί σήμερα ο Βαρδής-Δημήτρης 

Ανεζάκης, υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης και υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με θέμα 
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τις επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των 

κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Σε γραπτή απάντηση προς το VICE για τα πρώτα 

συμπεράσματα της έρευνας, ο κ. Ανεζάκης επιβεβαιώνει ότι τα 

καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα συσχετίζονται τόσο με τις 

επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες όσο και με την εκπομπή των 

αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5, την εκπομπή όζοντος, οξειδίων 

του αζώτου, διοξειδίου του θείου και μονοξειδίου του άνθρακα. 

Επιπρόσθετα, οι εισαγωγές και οι θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα το 

χειμώνα και από αναπνευστικά νοσήματα το καλοκαίρι, συσχετίζονται με τις 

περιβαλλοντολογικές συνθήκες. 

 

Πηγή: ΔΙΚΤΥΟ 50, vice.com 

 

Θεσσαλονίκη και Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του, τις καθημερινές 

ημέρες, δελτία τύπου για την  ατμοσφαιρική ρύπανση, με τα στοιχεία των έξι 

σταθμών μέτρησης, που έχει υπό την εποπτεία του, «Εγνατίας», «Μαρτίου», 

«Λαγκαδά», «Επταπυργίου», «Τούμπας» και  «Δημαρχείου». 

 

Οι ρύποι οι οποίοι εξετάζονται είναι οι:  

 

SO2 σε μg/m3, 

PM10 σε μg/m3,    

CO σε mg/m3, 

NO2 μg/m3   

O3 σε  μg/m3  

 

Σημαντική σημείωση: Γίνονται μετρήσεις για τα PM2,5  αλλά δεν 

ανακοινώνονται. 

 

Οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΠΚΜ στο πολεοδομικό 

συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
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1 «Αγ. Σοφίας» 

2 «Α.Π.Θ.» 

3 «Πανόραμα» 

4 «Καλαμαριά»  

5 «Κορδελιό»  

6  «Σίνδος» 

7 

«Νεοχωρούδα»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 16-9-2009 δημοσιεύτηκε η μελέτη  με θέμα : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που συντάχθηκε από τους  

Χ. Βλαχοκώστα, Ν. Μουσιόπουλο, Χ. Αχίλλα, Γ. Μπανιά και Κ. Καλογερόπουλο 

από το  Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής – 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.  

 Στην  εργασία εκτιμώνται οι επιπτώσεις της σωματιδιακής και 

φωτοχημικής αέριας ρύπανσης στη δημόσια υγεία και το κοινωνικό 

κόστος που αυτή συνεπάγεται στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης 

(ΕΠΘ). 

 Για το έτος 2002, υπολογίζονται περισσότερα από 10.200 Χαμένα Έτη 

Ζωής (YearsofLifeLost – YOLL) που είναι δυνατόν να αποδοθούν στη 

μακροχρόνια έκθεση στα αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης των PM10. Επίσης, 

εκτιμώνται περίπου 450 νέα περιστατικά χρόνιας βρογχίτιδας σε ενήλικες 

ηλικίας 27 ετών και άνω (ποσοστό 66% του συνολικού πληθυσμού για την 

ΕΠΘ), που είναι δυνατόν να αποδοθούν στη μακροχρόνια έκθεση στα 

αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης των PM10. 

 Το «κοινωνικό κόστος» που αποδίδεται στην αέρια ρύπανση είναι 

εξαιρετικά υψηλό για το έτος 2002 και αγγίζει τα 751.000.000€ 

(περισσότερο από 5% του ΑΕΠ της ΕΠΘ για το ίδιο έτος).  
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Το 2011 παρουσιάστηκε  η εργασία «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» των 

Κακοσίμου Κ.Ε., Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. 

Η εργασία εξετάζει το διάστημα 2003 έως 2007, όπου αναφέρονται στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης  οι 14 κύριες πηγές PM10,  Στον παρακάτω 

σχήμα  αποτυπώνονται οι 14 κύριοι ρυπαντές, σε ένα χάρτη της Ευρύτερης 

Περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις, 

αποκλειστικά από τη συνεισφορά των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μπορούν 

να γίνουν συνολικά οι εξής παρατηρήσεις: 

Στις περιοχές πλησίον των πηγών η συγκέντρωση ανέρχεται ως και 130 μg/m3. 

Στοκέντρο της πόλης η συνεισφορά της βιομηχανίας ανέρχεται στα 8 μg/m3, ενώ 

στα 16 μg/m3 -  65 μg/m3 στα δυτικά προάστια της ΕΠΘ. Προφανώς τα υψηλά 

αυτά επίπεδα οφείλονται στο ότι το δυτικό τμήμα της ΕΠΘ είναι ουσιαστικά 

περικυκλωμένο από τις πηγές ρύπανσης. 

Στο τμήμα της μελέτης «ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ PM10» παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας 
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Στο τμήμα της μελέτης όπου παρουσιάζονται τα αποτέλεσμα της, υπάρχει 

χάρτης όπου αποτυπώνονται γραφικά η μέση ετήσια συγκέντρωση PM10 για το 

έτος 2007. 

Στoν χάρτη, στο μέσον του ακριβώς, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Εκεί, λοιπόν, σύμφωνα με την μελέτη, υπάρχουν 

συγκεντρώσεις που ανέρχονται μέχρι και  130 μg/m3, ετήσια συγκέντρωση 

σωματιδίων PM10, κατά πολύ μεγαλύτερη από ετήσια οριακή τιμή των 40 

μg/m3. 

 

Έρευνα. Οι βιομηχανικοί ρυπαντές στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
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Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική 

ρύπανση 

Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΕΟΠ είναι: 

 Στην περιοχή του σταθμού μέτρησης του «Κορδελιού» ένα δωδεκάχρονο 

παιδί από το 2001 έως το 2012 έχει ζήσει, την μισή του ζωή, σε συνθήκες 

υπέρβασης της ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3  για τα 

μικροσωματίδια PM10. 

 Στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, τα παιδιά που γεννήθηκαν 

το 2001, μέχρι το 2012 έχουν ζήσει 2 περίπου χρόνια, σε συνθήκες 

αυξημένων τιμών του όζοντος  

 Στο σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού», μετά το 2009, καταγράφεται μία 

αυξητική τάση της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης για το NO καθώς των 

οξειδίων του αζώτου ΝΟx  με τιμές πάνω από τον μέσο όρο σε όλη την 

Ελλάδα.  

 

Ρύπανση και Σαχάρα 

 

Είναι προφανές, ότι η συμβολή της σκόνης από την Σαχάρα ή άλλων φυσικών 

πηγών, μπορεί πολύ απλά να διαπιστωθεί, από την χημική ανάλυση της 

σύστασης των PM10. 

Από το 2008 υπάρχει παραπομπή της Ελληνικής Δημοκρατίας για την μη 

συμμόρφωση με τα όρια για την ατμοσφαιρική ρύπανση, της Οδηγίας 

2008/50/ΕΚ (παράβαση 2008/2192). 

Στα υπομνήματα της Ελλάδας προς την Ε.Ε. η σκόνη από την Σαχάρα διαρκώς 

«ενοχοποιείται» για τα αυξημένα επίπεδα των PM10. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλήφθηκε το ενδεχόμενο «απάτη», η οποία ίσως  να 

συνέβαινε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και για τον λόγο αυτό 

πραγματοποίησε έρευνα, για τα έτη 2008 και 2009,  για να διαπιστώσει την 

πραγματική συμβολή των φυσικών πηγών εκπομπών ρύπων, στην διαμόρφωση 

των επιπέδων των τιμών των PM10. 
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Η έρευνα ανέδειξε την Ελλάδα στην πρώτη θέση, χρησιμοποίησης των φυσικών 

εκπομπών, ως αιτιολογία για την μείωση των επίσημων συγκεντρώσεων των 

PM10. Λόγω της διενέργειας της έρευνας από την Ε.Ε. για δύο χρόνια, τα έτη 

2011 και 2012  το ΥΠΕΚΑ ελαχιστοποίησε την συμβολή της  σκόνης από την 

Σαχάρα, όμως το 2013, το έτος της αιθαλομίχλης, και πάλι το ΥΠΕΚΑ, σε μεγάλo 

βαθμό, τη χρησιμοποίησε για να μειώσει τα πραγματικά επίπεδα των τιμών των 

PM10.  
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Παράρτημα 5 

Μετεωρολογική  μελέτη ρύπανσης 
 

Οι μικρές αποστάσεις των κατοικημένων περιοχών από το διυλιστήριο 

δημιουργούν προβλήματα στην προσομοίωση και τον υπολογισμό της 

διασποράς των ρύπων από τις διάφορες μονάδες του διυλιστηρίου 

Η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή των διυλιστηρίων είναι ο 

πρωταρχικός παράγοντας για την εμφάνιση μεγάλων συγκεντρώσεων κυρίως τις 

Πρωινές ώρες που οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση υψηλών 

μετρήσεων. 

Οι Δυτικοί - βορειοδυτικοί άνεμοι  πρέπει σύμφωνα με την τοπογραφία της 

περιοχής να είναι υπεύθυνοι για τα επεισόδια της ρύπανσης. 

Γενικά οι δυτικοί άνεμοι μικρής ταχύτητας σε μέρες έντονης ηλιοφάνειας με 

πρωινά μικρά ύψη αναστροφής ίσως να οφείλονται για την κακοσμία που 

παρατηρείται.  

Δεν γνωρίζουμε για τις υπόλοιπες βιομηχανικές μονάδες -αν υπάρχουν –της 

περιοχής τι ρύπους εκπέμπουν και σε τι ποσότητες. 

Είναι δυνατή η μεταφορά ρύπων από άλλες περιοχές όπου με τις κατάλληλες 

μετεωρολογικές συνθήκες να επιβαρύνουν επιπλέον την ατμόσφαιρα της 

περιοχής. 

Οι προσομοιώσεις που έτρεξε το πρόγραμμα δείχνουν ότι είναι δυνατή η 

μεταφορά των ρύπων προς τα νότια της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Χαλκιδική και 

πολλές φορές αναστροφή και επιστροφή στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. 

Το πρόγραμμα προσομοίωσης που έτρεξε είναι το Hysplit  τις NOOA  και 

χρησιμοποιείται από την αμερικανική κυβέρνηση για τη μελέτη μεταφοράς σε 

μεγάλες αποστάσεις ρύπων από βιομηχανικές μονάδες. 
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