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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 
 

Μεγάλες εκκρεμόηηηες για ηην ανηιπλημμσρική προζηαζία ηης Θεζζαλονίκης 

 

Σν ΣΕΕ/ΣΚΜ εθηηκά, πσο ε πξόζθαηε πιεκκύξα ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο κεηά ηε 

ζθνδξή βξνρόπησζε πνπ εθδειώζεθε, πξέπεη λα εθιεθζεί σο πξνεηδνπνίεζε θαη 

παξαίλεζε επηηάρπλζεο ησλ αληηπιεκκπξηθώλ ππνδνκώλ πνπ εθθξεκνύλ εδώ θαη πνιιά 
ρξόληα, ηόζν γηα ηελ ζσξάθηζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, όζν θαη ησλ γύξσ 

πεξηνρώλ. 

 

Σν ΣΕΕ/ΣΚΜ παξαζέηεη 10 έξγα πνπ είρε θαη` επαλάιεςε από ην 2003 θαη κεηά 

ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ σο έξγα «Α΄ Φάζεο» ελόο master plan  γηα ηελ 
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη ηελ εμέιημή ηνπο. 

 

1) Δηεπζέηεζε ξεκάησλ Πνιίρλεο θαη πθεώλ: Οινθιεξώζεθαλ νη δύν εξγνιαβίεο 

ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο, ππάξρνπλ σζηόζν κηθξέο παξεκβάζεηο πνπ 

εθθξεκνύλ θνληά ζην έηρ νπ. 
2) Μόλν ζε θάζε σξηκόηεηαο κειεηώλ, ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζην ζύλνιό 

ηνπο, παξακέλεη ην έξγν πνπ αθνξά ηε δηεπζέηεζε θαη θαηαζθεπή 

ιηκλνδεμακελώλ ζην ηκήκα ηνπ Δελδξνπνηάκνπ, κε ηνπο παξαπόηακνπο: 

Ωξαηνθάζηξνπ, Αγίνπ Παληειεήκνλα, Ξεξνπνηάκνπ, θνηλόηεηαο Πεύθσλ, 

Ξεξνπνηάκνπ-Φηιύξνπ, Μύινπ θαη Μύινπ-Φηιύξνπ. 

3) Σν ηερληθό έξγν ζηε ζπκβνιή ηνπ Δελδξνπνηάκνπ κε ηελ νδό Λαγθαδά, πνπ 
πεξηιακβαλόηαλ ζην master plan έρεη νινθιεξσζεί εδώ θαη ρξόληα. 

4) Μόλν κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ Υεηκάξξνπ 

Δηαβαηώλ. 

5) Σα θξάγκαηα ζην πεξηαζηηθό δάζνο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ θξίζεθαλ αλαγθαία 

ήδε κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ 1997 ζην έηρ νπ, δελ έρνπλ 
πξνρσξήζεη νύηε κειεηεηηθά. Σν κόλν πνπ έγηλε είλαη νη κηθξέο παξεκβάζεηο 

κεηά ηελ ππξθαγηά θπξίσο κε επζύλε ηνπ Δαζαξρείνπ. 

6) Σν έξγν δηεπζέηεζεο ηνπ Υεηκάξξνπ Λύηξα παξακέλεη ζε θάζε κειεηώλ, ρσξίο 

σξηκόηεηα. 

7) Σν έξγν δηεπζέηεζεο ηνπ Υεηκάξξνπ Κσλζηαληηλίδε παξακέλεη ζε θάζε 
κειεηεηηθή, ρσξίο σξηκόηεηα. 

8) Σν έξγν δηεπζέηεζεο θαη θαηαζθεπήο ιηκλνδεμακελώλ ηνπ Υεηκάξξνπ 

Κπβεξλείνπ, παξακέλεη ζε θάζε κειεηεηηθή ρσξίο σξηκόηεηα. 

9) Η δηεπζέηεζε ηνπ Υεηκάξξνπ Θέξκεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, σο έλαλ βαζκό, 

αιιά εθθξεκεί ε δηεπζέηεζε ηνπ Ρέκαηνο Σξηαδίνπ. 

10)  Σν έξγν δηεπζέηεζεο ησλ επηά ρεηκάξξσλ ηνπ Δήκνπ Θεξκατθνύ, παξακέλεη ζε 
εθθξεκόηεηα. Μειεηεηηθά είλαη ώξηκν, αιιά ελώ επξόθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ, ε επζύλε πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ, πέξαζε από ην αξκόδην Τπνπξγείν ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ζηνλ νηθείν Δήκν. 

 



Από ηα έξγα πνπ είραλ εληαρζεί ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ σο έξγα «β΄θάζεο» 

ηνπ master plan, κόλν ηα έξγα πνπ αθνξνύλ ζηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Θεζζαινλίθεο, είλαη ώξηκα θαη 
ηεινύλ ελ αλακνλή δεκνπξάηεζεο ζην πξνζερέο δηάζηεκα.  

 

ε εθθξεκόηεηα –αθόκα θαη από πιεπξάο κειεηώλ- ηεινύλ νη ππόινηπεο 

παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ κηθξά ηερληθά έξγα θαη δηεπζεηήζεηο, γηα ηνπο 

ρεηκάξξνπο Αλαγελλήζεσο, Εθζέζεσο, Μελεκέλεο, ίλδνπ θαη επξύηεξνπ Δήκνπ 
Ερεδώξνπ, ηνπ ξέκαηνο Νέζηνξνο Σύπα, ησλ πεξηνρώλ Παλνξάκαηνο, Μίθξαο θαη 

Επθαξπίαο. 

 

Σν ΣΕΕ/ΣΚΜ ζεσξεί δηαρξνληθά ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, βαζηθή ππνδνκή, 

όπσο απνδεηθλύνπλ νη εθδειώζεηο, νη νκάδεο εξγαζίαο θαη ηα ππνκλήκαηα πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  
 

Σν γεγνλόο όηη δελ θαηαγξάθνληαη απώιεηεο δσήο ζηελ Θεζζαινλίθε ιόγσ 

πιεκκπξώλ, νθείιεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ηάθξν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηελ δεθαεηία 

ηνπ 50 θαη  ζε εύλνηα ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, παξά ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ 

έρνπλ ιεθζεί.   
 

Σν βέβαην είλαη όηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα ώξηκα έξγα 

ηνπ master plan ηνπ 2003, αιιά θαη λα γίλεη λέα επηθαηξνπνίεζε, θαζώο ηόζν ην 

αζηηθό  όζν θαη ην πεξηαζηηθό ηνπίν έθηνηε, έρνπλ κεηαβιεζεί. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                          Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 
ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

 

http://www.tkm.tee.gr/

