ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ
Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης – ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προτάσεις επίλυσης τοπικών προβλημάτων σε Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης
και παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής πολιτικής

Σειρά δράσεων και παρεμβάσεων έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταίο
δωδεκάμηνο από τον κ. Δημήτρη Μάρδα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, για την
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων των περιοχών της περιφέρειας του νομού
Θεσσαλονίκης. Ακολουθώντας πρόγραμμα συνεχών και τακτικών επισκέψεων στους
δήμους και δημοτικές ενότητες της Β’ Θεσσαλονίκης, ο κ. Μάρδας πραγματοποιεί σειρά
συναντήσεων εργασίας με τοπικούς φορείς, δημοτικές αρχές, μεμονωμένους πολίτες και
επιχειρηματίες, καταγράφοντας μεθοδικά και συστηματικά τα τοπικά προβλήματα και
αναζητώντας λύσεις μέσω εκπόνησης ολοκληρωμένων προτάσεων-μελετών που
κοινοποιούνται στα αρμόδια υπουργεία και τη δημόσια διοίκηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το
τελευταίο διάστημα ο κ. Μάρδας,.
Μυδοκαλλιέργειες: Εκπονήθηκε, σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς, εκτεταμένη
μελέτη για την εξυγίανση και επιτάχυνση του συστήματος αδειοδότησης νέων μονάδων,
που εκκρεμεί από το 1999. Η μελέτη-πρόταση, που περιέχει συγκεκριμένες τροπολογίες,
έχει κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία.
http://www.mardas.eu/PDF/Metra1516/Midokalliergies_to_provlima_kai_i_lusi.pdf
Λαϊκές Αγορές: Κατά τη συζήτηση στη βουλή του νομοσχεδίου για την «Άσκηση των
υπαίθριων δραστηριοτήτων και την επιμελητηριακή νομοθεσία» κατατέθηκαν
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συγκεκριμένες προτάσεις για τις Λαϊκές Αγορές, οι περισσότερες από τις οποίες έγιναν
αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στον τελικό νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Οι
προτάσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό της Επανωμής και με
αγρότες της Μηχανιώνας κυρίως.
http://mardas.eu/PDF/Anaptiksi/Askisi_ypethrion_emporikon_drastiriotiton.pdf
Αιγιαλός: Έχοντας διαπιστώσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που
μισθώνουν από την Κτηματική Υπηρεσία κατόπιν δημοπρασίας τμήματα του αιγιαλού
του νομού Θεσσαλονίκης και δεν έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους
που κάνουν χρήση των χώρων που μισθώνουν, ο κ. Μάρδας πρότεινε την επίλυση του
προβλήματος με τροπολογία.
http://mardas.eu/PDF/Anaptiksi/Protasi_gia_eksipiretisi_pelaton_ston_aigialo.pdf
Σκυρόδεμα: Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργεί στο νέο Κανονισμό Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) η απαίτηση για επένδυση σε σχετικό εξοπλισμό, όπως
εργαστήριο σκυροδέματος, γεφυροπλάστιγγες κ.λπ., κάτι που επιβάλλεται από τον ΚΤΣ
να λάβει χώρα ανά εγκατάσταση. Για το θέμα αυτό που αφορά πολλές επιχειρήσεις του
νομού (βλ. Σοχό) διαμορφώθηκε πρόταση με σαφείς εφικτές λύσεις, η οποία υποβλήθηκε
στο Υπουργείο Υποδομών.
http://www.mardas.eu/PDF/Metra1516/Protaseis_gia_tis_viomixanies_skirodematos.pdf
Εργόσημο: Επέκταση του εργόσημου στις επιχειρήσεις εστίασης. Πρόταση, σε
συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ και τους επαγγελματίες της Μηχανιώνας, προς το Υπουργείο
Εργασίας. Η χρήση του εργόσημου στις εταιρίες εστίασης θα ευνοήσει κατά ένα μέρος
την απασχόληση, από την άλλη όμως θα μειώσει στο ελάχιστο την αδήλωτη εργασία. Η
χρήση του εργόσημου θα δώσει την ευκαιρία σε πολλά εστιατόρια, ταβέρνες κ.ά. να
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους πολύ περισσότερο το τριήμερο της ΠαρασκευήςΣαββάτου-Κυριακής κατά τον χειμώνα και κατά την περίοδο αργιών (π.χ. Καθαρά
Δευτέρα, 25η Μαρτίου κ.ά.). Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ευνοήσουν επίσης και τις
εταιρίες κέτερινγκ. Παρόμοιες προτάσεις έγιναν και για τους αλιείς της Μηχανιώνας και
τους μυδοκαλλιεργητές της Χαλάστρας-Κυμήνων.
http://www.mardas.eu/PDF/Metra1516/Protasi_efarmogis_ergosimou_stin_estiasi.pdf
και
http://www.mardas.eu/PDF/Metra1516/Mudokalliergites_alieis_provlimata_wrariou_erg
asias.pdf
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Φοροδιαφυγή: Στα σύνορα με τη Βουλγαρία δε μπορεί να γίνει επισταμένος έλεγχος
των φορτηγών από ΣΔΟΕ, αστυνομία, κ.λπ., λόγω έλλειψης χώρου. Κατατέθηκε
συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών.
http://www.mardas.eu/PDF/Metra1516/Boulgaria_Lathremporio_Mardas_2016.pdf
Επίσης, κατατέθηκαν προτάσεις ή έγιναν παρεμβάσεις, εκτός των άλλων, στα ακόλουθα:
ΣΟΧΟΣ-Δήμος: Σε συνεργασία με ομάδα πρωτοβουλίας, κατατέθηκε στο Υπουργείο
Εσωτερικών αναλυτική πρόταση για τη δημιουργία Δήμου με έδρα το Σοχό. Είναι η μόνη
πολυσέλιδη ολοκληρωμένη που υπάρχει, σε ένα σύνολο προτάσεων από άλλους
υποψήφιους δήμους.
Αγριόχοιρος: Με παρεμβάσεις προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος δόθηκε λύση στο προβλήματα που δημιουργούνται από τον
υπερπληθυσμό των αγριόχοιρων σε αγροτικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης.
Φορολογικές Αξίες Ακινήτων: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών λύθηκε το
πρόβλημα που αφορούσε στη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις φορολογικές τιμές που
ίσχυαν σε κάποιες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.
Δήμος Ωραιοκάστρου-Θέρμης, Παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετώπιζε το Λύκειο του Μελισσοχωρίου, το πολιτιστικό κέντρο της Νεοχωρούδας, η
γέφυρα της Φιλαδέλφειας και οι αστικές συγκοινωνίες του νομού. Λύσεις για τις αστικές
συγκοινωνίες προτάθηκαν τόσο για τον εν λόγω δήμο όσο και για το δήμο Θέρμης.
Aντίστοιχες δράσεις προωθούνται ανάλογα με τα αιτήματα και άλλων δήμων.
Προβλήματα σε πρατήρια καυσίμων: Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Μάρδας έχει
προωθήσει πρόσφατα λύσεις και προτάσεις για συγκεκριμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πρατηριούχοι καυσίμων, ιδίως των πόλεων. Αυτοί αντιμετωπίζουν
αύξηση των δαπανών τους, εν μέρει μη αναγκαίων, με σκοπό την εισαγωγή νέων
διαδικασιών στα πρατήρια τους.
Παράλληλα, συνεχίζεται η πρόταση λύσεων με θέμα την οικονομική πολιτική της χώρας,
μια διαδικασία που άρχισε το 2015. Οι προτάσεις αυτές ως σήμερα αφορούν:
• στην αδειοδότηση των επενδύσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών τους,
• στην πολιτική εξωστρέφειας,
• σε δυο σχέδια νόμων το πρώτο για τις ποινές που αφορά στο λαθρεμπόριο καυσίμων
και το δεύτερο για τις καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις πριν τον ΓΟΚ (το 1955),
• στην οικονομική διπλωματία,
• σε μελέτη για τα αγροτικά τρόφιμα και ποτά, όπως και για τη μείωση του ΦΠΑ στις
αγροτικές προμήθειες (βλ. αναλυτικότερα http://www.mardas.eu/metra_15_16.html)
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