
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ. 545/22.1.2003 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 
Άμεση ανάγκη 

για αντιπλημμυρικά 

έχει το Π.Σ. Θεσσαλονίκης 

Απόλυτη ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει το 
σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, έργων που σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές του 
Δήμου Θερμαϊκού έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος, ενώ τουλάχιστον 120 
φράγματα πρέπει να κατασκευασθούν στην περιοχή του περιαστικού δάσους της 
πόλης. 
Τα ανωτέρω ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σάκης Τζακόπουλος, ο οποίος και παρουσίασε τα 
συμπεράσματα της α! φάσης συστηματικής έρευνας που πραγματοποίησε Ομάδα 
Εργασίας του Επιμελητηρίου, η οποία συγκροτήθηκε για να διερευνήσει το θέμα της 
αντιπλημμυρικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της εργασίας 
αυτής, παρουσιάσθηκαν ήδη και στις δημοτικές αρχές του Π.Σ.Θεσσαλονίκης. 
Σε πρώτη φάση, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, υπάρχει ανάγκη κατασκευής 10 
έργων άμεσης προτεραιότητας στην ευρύτερη περιοχή του Π.Σ. Θεσσαλονίκης των 
οποίων το κόστος, με συντηρητικό μεν αλλά ρεαλιστικό προϋπολογισμό είναι της τάξης 
των 20 δις. δραχμών. 
Υπάρχουν έργα που έπρεπε προ ετών να έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί αλλά τα 
οποία δεν προχώρησαν, κυρίως γιατί δεν διατέθηκαν οι απαιτούμενοι χρηματοδοτικοί 
πόροι παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί τη χορήγηση ποσού 50 
δις. δραχμών για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης. Εάν τα μισά 
χρήματα διατίθεντο, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των έργων άμεσης 
προτεραιότητας. 
Η επίμονη προβολή των καταστροφικών επιπτώσεων από τις πλημμύρες που 
πλήττουν την πρωτεύουσα, καταλήγει να στερεί την περιφέρεια και, εν προκειμένω, τη 
Θεσσαλονίκη, από την προσοχή και?τα κονδύλια που της αναλογούν για την μελέτη 
και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Για την ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπως 
αυτή οριοθετείται δυτικά από τον Αξιό ποταμό και ανατολικά από το Δήμο Θερμαϊκού 
( συμπεριλαμβανομένου και αυτού) η Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ τονίζει ότι η καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης, καλεί για παρεμβάσεις σε περίπου 20 περιπτώσεις. Για 
ορισμένες από αυτές, όπως στην παραλιακή ζώνη των οικισμών Κάτω Περαίας, Κάτω 
Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας, η μη κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, μπορεί 
να στοιχίσει ακόμη και τη ζωή ανθρώπων, αφού η πυκνοδομημένη αυτή περιοχή 
στερείται παντελώς δικτύου ομβρίων. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ λοιπόν, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου , καθώς υπάρχουν έργα 
άμεσης προτεραιότητας που επιβάλλεται να κατασκευασθούν. Επισημαίνει πως για 
κάποια από τα αναγκαία έργα που έχει καταγράψει, έχουν εκπονηθεί μελέτες, οι οποίες 
σε κάποιες περιπτώσεις χρήζουν αναθεώρησης, ενώ πολλά είναι τα προτεινόμενα 
έργα που δεν έχουν μελετηθεί. 
Το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη, τα περισσότερα από τα γνωστά ρεύματα έχουν 
διευθετηθεί, όπως τονίσθηκε, δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το 
ενδεχόμενο πλημμυρών. Παρεμβάσεις λοιπόν είναι αναγκαίες σε ρέματα που έχουν 
διευθετηθεί με κλειστούς αγωγούς που όμως δεν επιτρέπουν την αποθήκευση υδάτων 
σε περιπτώσεις πλημμυρικών παροχών, ενώ έργα πρέπει να γίνουν και στις ανοικτές 
κοίτες των ρεμάτων που παρουσιάζουν έντονες επιχωματώσεις, μπαζώματα, 
αυθαίρετα κτίσματα κ.αλ. 



Το ΤΕΕ/ΤΚΜ κάνει ένα βήμα παραπέρα και προτείνει λύσεις ολοκληρωμένων 
επεμβάσεων για τη διαχείριση των ρεμάτων και των παραρεμάτιων ζωνών, έτσι που 
αυτές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο ελεύθερων χώρων και πρασίνου . 
Πέραν αυτού, επιδίωξη της Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα αντιπλημμυρικά, είναι η συνέχιση 
του έργου της για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη του θέματος, ενώ ανάλογη 
προσέγγιση θα επιχειρηθεί και σε άλλες περιοχές, έτσι ώστε να σχηματισθεί 
ολοκληρωμένη άποψη για το σύνολο των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τέλος, σε ότι αφορά τον χειρισμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της Θεσσαλονίκης, 
επισημαίνεται ότι μετά την μετοχοποίηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., η αρμοδιότητα για την 
εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, μεταβιβάσθηκε στην ΕΥΔΕ, η οποία όμως, με τη 
σύναψη ειδικών συμβάσεων, μπορεί κατά περίπτωση, να αναθέτει έργα 
αντιπλημμυρικά στην ΕΥΑΘ Α.Ε και στην ΕΥΑΘ Παγίων. 

Ενημέρωση των ΟΤΑ 
Νωρίτερα το πρωί παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της καταγραφής που 
έκανε η Ο.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στους δημάρχους του Π.Σ. Θεσσαλονίκης στους 
οποίους και τονίστηκε ότι η Ομάδα Εργασίας θα συνεχίσει το έργο της και σε 
ειδική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές καλοκαιριού θα 
παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση-καταγραφή στην οποία θα 
περιλαμβάνονται και τα έργα Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας. 
Ο κ. Τζακόπουλος τόνισε προς τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 
Ν.Α.Θ. ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιδιώκει τη συνεργασία μαζί τους προκειμένου να ασκηθεί με 
αποτελεσματικό τρόπο πίεση προς την πολιτεία και ειδικότερα, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη 
χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα από ένα πρόγραμμα 
άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων. 
Αναλυτικότερα τα ζητήματα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
των θεμάτων που αφορούν αρμοδιότητες και εξασφάλιση χρηματοδότησης μελετών 
και έργων, παρουσίασαν τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Γιώργος Βουγιατζής και Θανάσης 
Αλεξίου. 
Από πλευράς εκπροσώπων των ΟΤΑ έγινε σειρά σημαντικών επισημάνσεων όπως: 
Ο Δήμαρχος Σταυρούπολης κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η διευθέτηση 
των χειμάρρων δεν αρκεί για αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία και πως 
απαιτείται συνολική μελέτη του θέματος προκειμένου η Θεσσαλονίκη να μην 
αντιμετωπίσει σε λίγα χρόνια τα πλημμυρικά φαινόμενα που σήμερα πλήττουν την 
Αθήνα. 
Ο Δήμαρχος Τριανδρίας κ. Δημήτρης Σερβετάς αναφέρθηκε στα προβλήματα που 
δημιουργούνται από την αυθαίρετη δόμηση στα ρέματα της περιοχής (Λύτρα και 
Κωνσταντινίδη) ενώ ζήτησε, στις περιπτώσεις κατασκευής έργων υποδομής, όπως 
συμβαίνει με τα έργα στον κόμβο Κ8 να λαμβάνεται πρόνοια για να αποφεύγονται 
πρόσθετα προβλήματα. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πεύκων κ. Δημήτρης Φράγκος καυτηρίασε τις μεγάλες 
καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στα προηγούμενα χρόνια λόγω 
αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ υπηρεσιών και επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη 
διευθέτησης του Ξηροποτάμου. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δήμαρχοι: Τριανδρίας Δημήτριος Σερβετάς, 
Σταυρούπολης Διαμαντής Παπαδόπουλος, Ελευθερίου Κορδελιού Λαφαζανίδης 
Ευστάθιος, Εχεδώρου Αρβανιτίδης Γεώργιος, Ωραιοκάστρου Μπάτος Νικόλαος. Ο 
βοηθός Νομάρχη Θεσσαλονίκης Αβραμίδης Στάθης. Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Πεύκων Δημήτριος Φράγκος Δημήτριος. Η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πυλαίας 
Δημοπούλου Χριστίνα. Ο Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Καζαντζίδης 
Κων/νος. Ο Αντιδήμαρχος Αγ. Αθανασίου Νικόπουλος Βενέδικτος. Ο Αντιδήμαρχος 
Αμπελοκήπων Κουσενίδης Αλέξανδρος. Ο Αντιδήμαρχος Θερμαϊκού Σουγιουλτζής 
Δημήτριος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Δήμου Θερμαϊκού Κοκόλης Ιωάννης, 
Ωραιοκάστρου κ. Πολυχρονίδης και Δήμου Θέρμης, Κουγιάμης Αργύρης. 



Επίσης μετείχαν: Η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριανδρίας 
Μανωλίδου Σοφία. Η κ. Κοραή Καίτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευόσμου. 
Ο κ. Παύλου Ιωάννης από το Δήμο Θέρμης. Ο κ. Αγγελίδης Τριαντάφυλλος από τη 
Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης. Ο κ. Σαρηγιάννης Χρήστος προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου 
Καλαμαριάς. 
Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ μετείχαν: Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας κ.κ. Κωτούλας Δημήτρης και Μακρής Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος της 
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Δαρδαμάνης Γιάννης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Μπούρας Βενέτης 
και τα μέλη της Δ.Ε. κ.κ. Αδαμογιάννης Βαγγέλης, Αικατερινάρης Γιάννης και η κ. 
Σοϊλεμετζίδου Κορίνα. Επίσης μετείχε η πρόεδρος της Μ.Ε. Χωροταξίας και μέλος της 
Ο.Ε. για τα αντιπλημμυρικά κ. Κηπουρού Μαίρη. 
 


