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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗ 

ΦΥΣΗ. 

Η φύση παρέχει. Η φύση προστατεύει. Η φύση θεραπεύει. 

Κάθε χρόνο στις 05 Ιουνίου καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, όχι 

τόσο σαν γιορτή, αλλά κυρίως για λόγους επαγρύπνησης και δράσης για την 

προστασία του. Μια ημέρα ορόσημο για περισυλλογή, απολογισμό και ανανέωση του 

αγώνα κατά της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος. 

Πέρυσι, όπως και φέτος ο εορτασμός λαμβάνει χώρα εν μέσω των ιδιαίτερων 

συνθηκών της πανδημίας. Αξιοσημείωτο είναι δε, όπως προκύπτει από πολλές 

έρευνες πως η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί πολύ περισσότερους θανάτους 

ακόμα και από την πανδημία. Και είναι το ίδιο σημαντικό τόσο για το φυσικό, όσο 

και για το ανθρωπογενές περιβάλλον, να επιτύχουμε την ορθή ενημέρωση, την 

ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη των πολιτών να 

υιοθετήσουν συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον στην καθημερινότητα τους. 

Εμείς, στο Δήμο Θερμαϊκού εργαζόμαστε καθημερινά προς αυτό το σκοπό, να 

κάνουμε τον τόπο μας βιώσιμο. Μερικές από τις πρωτοβουλίες του Δήμου είναι, η 

σύνδεση των δημοτικών κτιρίων και η εξασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης των 

ιδιωτικών με το δίκτυο Φυσικού Αερίου, η προώθηση των προγραμμάτων 

ανακύκλωσης και εφαρμογών κυκλικής οικονομίας, ο σεβασμός και η εφαρμογή 

όσων προβλέπονται στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 – 

NATURA 2000, η συστηματική αποκομιδή και καθαριότητα, η ανάδειξη – βελτίωση 

και συντήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, οι δράσεις περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου, η 

αγαστή συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου σε δράσεις καθαρισμού 

αιγιαλού και παραλίας και τέλος η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων 



έργου και άλλες πρωτοβουλίες και άλλες δράσεις περιβαλλοντικά φιλικές που είναι 

στις προτεραιότητες μας. 

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ. Η ΓΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. 

       O Δήμαρχος Θερμαϊκού 

 

         Γεώργιος Τσαμασλής   


