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Στην έννοια της αποκατάστασης, θεμελιώδη αρχή της τέχνης και της επιστήμης, επικεντρώνεται αυτή τη 
χρονιά η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Με τη φράση «Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο», στην 
έναρξη του οικουμενικού μηνύματος του 2021, δίνεται απευθείας το ουσιαστικό νόημα των όρων της 
αποκατάστασης "restore" και "restoration", που αποτελούν και το φετινό θέμα της: «Αποκατάσταση 
Οικοσυστημάτων» (Ecosystem Restoration). 
Πράγματι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, να καταφέρουμε να "αντιγράψουμε" με επιτυχία το παρελθόν. 
Μπορούμε όμως να συνδράμουμε προκειμένου να αποκαταστηθούν οι απώλειες, τα "κενά" που γεννώνται 
στο φυσικό τοπίο από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, μπορούμε, μακροπρόθεσμα, να αναστρέψουμε 
την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών παραµέτρων των οικοσυστημάτων. 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ-Θ.) μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 
(Δ.Τ.Ε.) γίνεται αρωγός αυτής της προσπάθειας μέσα από δράσεις που κινούνται σε αυτό το πλαίσιο 
προστασίας του περιβάλλοντος: 
- Συνδράμοντας στην τόνωση της επιχειρηματικότητας μισθώνει δημόσιους λατομικούς χώρους στις περιοχές 
που εποπτεύει υπό τον όρο της επαναφοράς του λατομικού τοπίου, με τη λήξη της εκμετάλλευσης ή την σε 
κάθε περίπτωση οριστική διακοπή της, στην κατά το δυνατό "αρχική του μορφή" ακολουθώντας τις βασικές 
αρχές προστασίας - αποκατάστασης. 
 
 

 
Στις φωτογραφίες διακρίνεται η έναρξη εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών (δανειοθάλαμος), η διαμόρφωση πλατείας λατομικού 
χώρου και η ανάπτυξη των βαθμίδων εκμετάλλευσης (Αύγουστος 2013) καθώς και η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 
συμπληρωμένης και της προβλεπόμενης 3ετούς συντήρησης των φυτεύσεων (Δεκέμβριος 2017).  
Τοποθεσία "Χείμαρρος" της ΤΚ Χειμάρρου, ΔΕ Στρυμονικού, Δ. Ηράκλειας, Ν. Σερρών. 

Παράλληλα η Δ.Τ.Ε. με την αδειοδότηση εκμεταλλεύσεων ενέργειας μέσω του ανέμου, του νερού, του ήλιου, 
της γεωθερμίας και της βιομάζας, συνδράμει στη διατήρηση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικοί 
πόροι που δεν μπορούν να αποκατασταθούν έπειτα από την εξάντλησή τους. 

—  Με δράσεις όπως έργα αποκατάστασης και εξυγίανσης του φυσικού τοπίου με την απορρύπανση των 
εδαφών από συσσωρευμένα χημικά κατάλοιπα εντατικών εκμεταλλεύσεων και την επαναφύτευση πρώην 
νεκρών από πράσινο εκτάσεων. 
 

 
Σε χώρο εναπόθεσης φωσφογύψου στην περιοχή του Αιγινίου του Δ. Πύδνας - Κολινδρού, πραγματοποιήθηκαν από τη Δ.Τ.Ε. εργασίες 
επικάλυψης του εκεί συσσωρευμένου φωσφογύψου και ταυτόχρονα φυτοκάλυψης της περιοχής (όπου οι επιτόπιες μετρήσεις της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας είχαν δείξει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου εκπεμπόμενης ραδιενέργειας) για την περιβαλλοντική 
αναμόρφωσή της. 

 

 

 



 

—  Με εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για την απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών, φροντίζει για την 
αποκατάσταση του αλλοιωμένου από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις φυσικού τοπίου των ακτών μας άλλοτε 
με αυθαίρετες κατασκευές επί της παραλίας και άλλοτε με αυθαίρετες εγκαταστάσεις π.χ. μυδοκαλλιέργειες 
μέσα στην ίδια τη θάλασσα. 
 

 
Η ΑΔΜ-Θ βάσει του άρθρ. 25 του Ν. 4282/2014 προέβη σε ενέργειες για την απομάκρυνση αυθαίρετων μυδοκαλλιεργειών έκτασης 
εκατοντάδων στρεμμάτων, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον θαλάσσιο χώρο Χαλάστρας του Δ. Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς ο 
προβλεπόμενος σχετικός διαγωνισμός απέβη δύο φορές άγονος και πλέον δρομολογείται η έκδοση πρωτοκόλλου καταστροφής των 
παράνομων μυδοκαλλιεργειών. 

Η εξέλιξη δεν μπορεί να σταματήσει μπορεί όμως να γίνει με νέους όρους, με τεχνολογικές μεθόδους που 
σέβονται το μέλλον των εδαφών μας, του υγρού μας τοπίου, του αέρα της χώρας μας. Δεν είναι ένας 
εύκολος δρόμος, είναι ο μόνος δρόμος. 

Δείτε περισσότερα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος… 
https://www.worldenvironmentday.global/ 
 
Συγγραφή και επιμέλεια κειμένου:  Άννα Πουγαρίδου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, Δ.Τ.Ε.  
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