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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Φςζικέρ καηαζηποθέρ: Ο πποληπηικόρ ζσεδιαζμόρ έσει αξία όηαν ςλοποιείηαι 

 

Οη πνιηηηθέο πξόιεςεο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν ξόινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα 

ππξθαγηώλ ππαίζξνπ θαη πιεκκύξεο, απνηέιεζαλ ηα ζεκεία αηρκήο εκεξίδαο κε ζέκα «Φςζικέρ 

Καηαζηποθέρ – Από ηην Ππόλητη υρ ηην διασείπιζη» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ 

ην ΣΕΕ/ΣΚΜ, ν ΜΕΔΕΚΕΜ θαη ην ΓΕΩΣΕΕ/ΚΜ. 

 

Καισζνξίδνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν Ππόεδπορ ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ κ. Πάπιρ Μπίλλιαρ, 

ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιισλ, πσο είλαη πιένλ επηηαθηηθή ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε θαη θπξίσο ζηελ πξόιεςε ηνπ θηλδύλνπ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ζπκπιεξώλνληαο 

όηη ν πξνιεπηηθόο ζρεδηαζκόο έρεη αμία όηαλ πινπνηείηαη εγθαίξσο: «Σν δήηεκα είλαη 

δηεπηζηεκνληθό, γη` απηό άιισζηε θαη πξνρσξήζακε ζηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΓΔΩΣΔΔ. ε θάζε πεξίπησζε, απηό πνπ πξνέρεη από ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο 

είλαη ε αληηκεηώπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, όζνλ 

αθνξά θαζαξηζκνύο ξεκάησλ, αληηπιεκκπξηθά έξγα, θ.α. Γηόηη σο γλσζηόλ, ε πξόιεςε είλαη 

θαη πην απνηειεζκαηηθή, αιιά ηειηθά, θαη ιηγόηεξν θνζηνβόξα από ηε ζεξαπεία ησλ “πιεγώλ” 

πνπ πξνθαινύλ νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο.» 

 

Ο Ππόεδπορ ηος ΓΕΩΣΕΕ/ΚΜ κ. Αθανάζιορ απόποςλορ, επηζήκαλε: «Ζ θιηκαηηθή αιιαγή 

δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο άιινζη από ηνπο πνιηηηθνύο παξάγνληεο -θαη απηό βέβαηα δελ 

αθνξά κόλν ζηελ Διιάδα- δηόηη ην πξόβιεκα είλαη γλσζηό εδώ θαη δεθαεηίεο, ρσξίο ε γλώζε 

απηή λα κεηαθξαζηεί ζε νπζηαζηηθέο πξνιεπηηθέο δξάζεηο. Από ηόηε πνπ ήκνπλ αθόκα 

ζπνπδαζηήο, μέξακε πσο ε άλνδνο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο παγθνζκίσο θαηά κηζό ή έλαλ 

βαζκό, κπνξεί λα κελ κνηάδεη ζεκαληηθή σο αίζζεζε δέζηεο, αιιά ζπζζσξεύεη κηα ηεξάζηηα ηζρύ 

ελέξγεηαο έηνηκεο λα εθδεισζεί κε αθξαία θπζηθά θαηλόκελα.» 

 

Ζ Ππόεδπορ ηος ΜΕΔΕΚΕΜ κ. Μαπία Γπηγοπιάδος ζεκείσζε: «Ο ζύιινγνο καο επεηδή 

είλαη δηεπηζηεκνληθόο, όπσο πξόηεηλε ηε δηνξγάλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο, έηζη ζα 

πξνζπαζεί θαη ζην κέιινλ, λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ην ΓΔΩΣΔΔ/ΚΜ ζε δεηήκαηα πνπ 

απαηηνύλ ηε ζπλδξνκή θαη ζύκπξαμε δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. Καιό ζα ήηαλ βέβαηα θαη ζην 

κέιινλ ζα ην επηδηώμνπκε, λα έρεη ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο εθδειώζεηο θαη ε ΠΔΓ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, αθνύ νη Γήκνη είλαη απηνί πνπ θαηά θύξην ιόγν θαινύληαη λα εθαξκόζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο πνπ δηαηππώλνληαη.» 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θ. Απόζηνινπ ΣΕηηδηθώζηα, ηελ εθδήισζε ραηξέηηζε ο 

Ανηιπεπιθεπειάπσηρ Σοςπιζμού κ. Αλέξανδπορ Θάνορ, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε πσο ε ΠΚΜ 

είλαη πάληα έηνηκε λα αμηνπνηήζεη ηα πνξίζκαηα αληίζηνηρσλ επηζηεκνληθώλ πξσηνβνπιηώλ, γη` 

απηό θαη είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο, ηόζν γηα ηελ πξόιεςε, όζν θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ. 

 

 

 

 

 



Οκηιεηέο ηεο εθδήισζεο ήηαλ νη: 

o ηέξγηνο Γηακαληόπνπινο, Γαζνιόγνο  Α.Π.Θ, Όκηθξνλ ΑΔ, κέινο ΜΔΓΔΚΔΜ 

o Γεκήηξηνο Σζαηζνύιαο, Γξ Πνιηηηθόs Μεραληθόs, Τπνζηξάηεγos  Π.. ε.α. 

o Αλαζηαζία ηεξγηάδνπ, Αλ. Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Α.Π.Θ. θαη Γελ. Γξακ. ΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

o Θσκάο Καηαγήο, Γαζνιόγνο, PhD, εηδηθόο ζε ζέκαηα ηειεπηζθόπηζεο θαη ΓΠ, κέινο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη Σειεπηζθόπεζεο, Α.Π.Θ. 

o Μάξηνο Βαθεηάδεο, Καζεγεηήο, Σνκέα Τδξαπιηθήο θαη Σερληθήο Πεξηβάιινληνο Σκ. 

Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. 

o ηέθαλνο ηεθαλίδεο, Γαζνιόγνο – Πεξηβαιινληνιόγνο, PhD, Μέινο ΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

o Άλζηκνο ππξίδεο, Γξ. Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο, MSc, PhD, Πξόεδξνο θαη 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο ΤΔΣΟ Α.Δ. 

o Εήζεο Μάιιηνο, Δπηθ. Καζεγεηήο, Σνκέα Τδξαπιηθήο θαη Σερληθήο Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. 

o Διέλε Αδακνπνύινπ, Γεσπόλνο MSc, Πξντζη. Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ Γήκνπ 

Θέξκεο 

o  Υαξάιακπνο ηεξγηάδεο, Γαζνιόγνο-Πεξηβαιινληνιόγνο, MSc, PhD, Πξντζη. Απηνηεινύο 

Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

o Κσλ/λνο Κνθνιάθεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ, Πξ. Γ/ληήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

Μεηαμύ άιισλ νη νκηιεηέο ηόληζαλ ηα εμήο: 

 Σα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ ρώξα καο ηα ζύκαηα από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ 

έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί (Θέξκε, Ρόδνο, Μάλδξα Αηηηθήο), κε ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία 

θίλεζεο ηνπ απνξξένληνο λεξνύ λα εμαξηάηαη ηόζν από θπζηθνύο (θιίκα, αλάγιπθν, 

βιάζηεζε, γεσινγηθό ππόβαζξν) όζν θαη από αλζξσπνγελείο παξάγνληεο (δαζηθέο 

ππξθαγηέο, εθρεξζώζεηο, θαηαπαηήζεηο θνηηώλ, αθαηάιιεια ηερληθά έξγα θιπ.).  

 Απνηειεί θξίζηκε αλάγθε, ε ζύληαμε ελόο νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Πιεκκύξαο, 

γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε ζπκκόξθσζε κε απηό ησλ εθπνλνύκελσλ 

κειεηώλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ, κε έκθαζε ζην επηθαηξνπνηεκέλν master plan 

ησλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ ηνπ λνκνύ. 

 Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, νη αλαθαηαηάμεηο ρξήζεσλ γεο, ε εγθαηάιεηςε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ θαη ε εκθάληζε δσλώλ κίμεο θαηνηθίαο δάζνπο, δεκηνπξγνύλ έλαλ 

εθξεθηηθό ζπλδπαζκό γηα ηελ θιηκάθσζε ησλ επηπηώζεσλ από ππξθαγηέο ππαίζξνπ, κε 

ζπλέπεηεο δξακαηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. 

 Ζ Νόηηα Δπξώπε είλαη από ηηο πην επάισηεο πεξηνρέο ζε όηη αθνξά ζηηο επηπηώζεηο ηεο 

αλζξσπνγελνύο ζπληζηώζαο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 Μία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα παξεκβαίλεη 

νινθιεξσκέλα ζην ηξίπηπρν: Πξόιεςε – Καηαζηνιή – Απνθαηάζηαζε. 

 Ζ αύμεζε ηεο πνηθηιόηεηαο ζε όια ηα επίπεδα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (γέλνπο, είδνπο, 

θνηλόηεηαο θαη ηνπίνπ) είλαη ν πην θαηάιιεινο ηξόπνο γηα ην νηθνζύζηεκα έηζη ώζηε απηό λα 

γίλεηαη πην ζηαζεξό θαη αλζεθηηθό ζε εμσγελείο παξάγνληεο. 

 Ζ ζεζκνζέηεζε, ζύληαμε θαη εθαξκνγή Δζληθνύ ρεδίνπ πξόιεςεο ππξθαγηώλ Τπαίζξνπ 

καδί κε ηα εηδηθά ζρέδηα ηνπηθνύ ε πεξηθεξεηαθνύ ραξαθηήξα πξνζηαζίαο από ππξθαγηέο 

θπξίσο ζηηο δώλεο κίμεο Γάζνπο-θαηνηθίαο, απνηεινύλ επίζεο επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ 



ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο γεο είλαη 

«κνλόδξνκνο» γηα ηελ νξζνινγηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ ππξθαγηώλ ππαίζξνπ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ δνξπθνξηθώλ ζπζηεκάησλ Παξαηήξεζεο Γεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη 

ζπκβάιεη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη αμηόπηζηε παξαθνινύζεζε νηθνζπζηεκάησλ επάισησλ ζε 

θαηλόκελα ππξθαγηώλ ζε ηνπηθή, εζληθή θαη παγθόζκηα θιίκαθα. Ζ άκεζε πξόζβαζε κάιηζηα 

ζε ςεθηαθέο βάζεηο γεσρσξηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηαρεία αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε ρσξν-ρξνληθή αλάιπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ 

πξνσζνύλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 Σα ηειεπηαία ρξόληα επίζεο, πξνσζνύληαη πξσηνβνπιίεο ζε επξσπατθό θαη παγθόζκην 

επίπεδν πνπ απνζθνπνύλ ζηελ εδξαίσζε δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ ζρεηηθώλ ηόζν κε ηηο 

κεζνδνινγίεο παξαγσγήο όζν θαη κε ηελ αθξίβεηα ησλ παξαγόκελσλ ραξηνγξαθηθώλ 

πξντόλησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

 ην πεδίν ηεο απνθαηάζηαζεο, κνληέιν ζσζηήο δηαρείξηζεο, πξνο όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρώξαο, κπνξεί λα απνηειέζεη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθε ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηελ πιεξσκή δαπαλώλ γηα έξγα έθηαθηεο αλάγθεο κεηά από θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, όπσο ζπλέβε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ζηνλ Γ. Θεξκατθνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ καηασυπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνυζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

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

