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Την ένταξη τριών έργων ‐ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «Βιοκλιματικές
Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων», τα οποία επιχορηγούνται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), με περίπου 10 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε
χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Πρόκειται για τους δήμους Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά και Θηβαίων, που μέσω του προγράμματος
στόχο έχουν την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την
κλιματική αλλαγή.
«Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών είναι βασική προτεραιότητα των δράσεων του ΥΠΕΚΑ,
τόσο μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούμε όσο και μέσω των νομοθετικών μας πρωτοβουλιών»,
όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός, Σταύρος Καλαφάτης, υπογραμμίζοντας πως «η
βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχών των πόλεών μας στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του
μικροκλίματος μέσω μείωσης της μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της βελτίωσης της
θερμικής άνεσης στην περιοχή. Αναβαθμίζοντας τον δημόσιο χώρο προσφέρουμε στους πολίτες
καλύτερους όρους ζωής στην πόλη. Με λίγα λόγια επενδύουμε στο περιβάλλον, μέσα στις αστικές
περιοχές, εκεί δηλαδή που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη».
Πλατεία Χρηματιστηρίου
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχορηγείται με 5.522.152,84 ευρώ για να υλοποιήσει το έργο
«βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου». Η πράξη αφορά
στη βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 105.790
τετραγωνικών μέτρων. Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Εγνατία, Ίωνος Δραγούμη, Τσιμισκή και
Δωδεκανήσου.
Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τις Πλατείες Εμπορίου και την περιοχή Πλατείας
Χρηματιστηρίου με ενίσχυση φυτεύσεων, επίστρωση με φυσικές πέτρες, ψυχρούς κυβόλιθους και
χώμα, δημιουργία ζωνών απρόσκοπτης πορείας τυφλών, δημιουργία «πολιτιστικής διαδρομής» από
κόκκινο γρανίτη, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, τοποθέτηση περγκόλων, κατασκευή συντριβανιών,
και νεροκουρτινών, εγκατάσταση επιδαπέδιων ανεμιστήρων και ανεμιστήρων κάθετου άξονα.
Οι οδοί οι οποίοι αναβαθμίζονται (κατά τμήματα ή συνολικά) και γίνονται ήπιας κυκλοφορίας είναι οι
οδοί Φράγκων, Βέροιας, Λέοντος Σοφού, Βίκτωρος Ουγκώ, Τύπου, Βαλαωρίτου, Καθολικών,
Ορφανίδου, Ταντάλου και Κατούνη. Πεζοδρομούνται οι οδοί Αγίου Μηνά, Ηρώδου Αττικού, Ερνέστου
Εμπράρ, Ερμού (τμήμα που περικλείεται στην περιοχή παρέμβασης), Βηλαρά και Συγγρού γύρω από το
κτίριο του Χρηματιστηρίου μέχρι την Εγνατία, Καποδιστρίου (ως Βαλαωρίτου) και τα στενά που
καταλήγουν στην οδό Δραγούμη, Πάϊκου, Ολυμπίου Διαμαντή και Εδέσσης. Επίσης αναβαθμίζονται τα
πεζοδρόμια της οδού Δωδεκανήσου που εφάπτονται στην περιοχή παρέμβασης.

Νεόκτιστα Σταυρούπολης
Ο δήμος Παύλου Μελά επιχορηγείται με 2.864.017,30 ευρώ για να υλοποιήσει το έργο «βιοκλιματική
αναβάθμιση Νεόκτιστων Σταυρούπολης». Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής
συνολικής επιφάνειας 60.000 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του δήμου
Παύλου Μελά. Οριοθετείται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη ως την οδό Κρυστάλλη και την οδό
Γρηγορίου Λαμπράκη ως τον οδικό άξονα Θηβών. Οι οδοί οι οποίες αναβαθμίζονται σε μονόδρομους
ήπιας κυκλοφορίας είναι: Λαμπράκη, Κρυστάλλη, Σοφούλη, Παπαναστασίου, Όθωνος, Καβάφη,
Βάρναλη, Τσαλδάρη, Παλαμά.
Οι οδοί Σεφέρη, Σωκράτους, ανώνυμη (μεταξύ Σωκράτους και Παπαναστασίου) και τμήμα των οδών
Κατράκη και Σικελιανού αναβαθμίζονται σε πεζοδρόμους. Επίσης πραγματοποιείται ήπια ανάπλαση
της Πλατείας Ακριτών και του κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Σωκράτους ‐ Σεφέρη ‐
Παπαναστασίου και Ανώνυμης. Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οριοθέτηση θέσεων
στάθμευσης, δημιουργία πεζοδρομίων, χρήση νέων υλικών πλακοστρώσεων, διαμόρφωση οδών ήπιας
κυκλοφορίας με νέα υλικά, αναμόρφωση πεζοδρομίων, χωροθέτηση συντριβανιού, τοποθέτηση
ψυχρών υλικών εδαφοκάλυψης και σκιάστρων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, δενδροφύτευση,
ηλεκτροφωτισμός, οδοφωτισμός και δημιουργία δικτύου δημοτικού φωτισμού, σήμανση οδικής
ασφάλειας.
Ρέμα Χρυσορρόα
Ο δήμος Θηβαίων επιχορηγείται με 1.859.971,54 ευρώ για να υλοποιήσει το έργο «βιοκλιματική
αναβάθμιση του δημόσιου χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα». Η πράξη αφορά στη
βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής συνολικού εμβαδού 20.950 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο του
Δήμου Θηβών και ειδικότερα στη περιοχή κατά μήκος του ρέματος Χρυσορρόα. Η περιοχή
αναβάθμισης οριοθετείται δυτικά από την κορυφή του πρανούς του λόφου της Καδμείας (στο σημείο
όπου το ρέμα Χρυσορρόα έχει διευθετηθεί με αγωγό), ανατολικά από την οδό Γληνού και Βόρεια‐Νότια
από την οδό Εστίας έως την οδό Τσεβά‐Αυλίδος.
Σήμερα η περιοχή έχει επιχωματωθεί από την οδό Εστίας ως την οδό Τσεβά‐Αυλίδος και η αναβάθμισή
της θα πραγματοποιηθεί κύρια μέσω τοποθέτησης ψυχρών υλικών, τοποθέτηση νέου οδοστρώματος
με ψυχρή φωτοκαταλυτική επίστρωση, αύξηση της επιφάνειας που διατίθεται στους πεζούς
(κατασκευή πεζοδρόμων, αρχαιολογικής περιπάτου και ποδηλατοδρόμων) διαμόρφωση θέσεων
στάθμευσης, σημαντική ενίσχυση του αστικού πρασίνου, τοποθέτηση συστημάτων σκίασης,
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με φωτοβολταϊκά πάνελ και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
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