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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

οβαρά ελλείμαηα ζηη διατείριζη ομβρίων σδάηων και ζηη διεσθέηηζη ρεμάηων 
ηης Θεζζαλονίκης λόγω (και) καηακερμαηιζμού αρμοδιοηήηων 

Η αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ αξκνδηνηήησλ πνπ 
επί ζεηξά εηώλ έρεη ζπζζσξεύζεη πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο απνρεηεπηηθήο νξγάλσζεο πνιιώλ πεξηνρώλ εγγύο 
θαη πεξηθεξεηαθά ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, αλαδείρζεθε ζηε δηάξθεηα 
επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΕΥΑΘ Παγίσλ θ. Σάθε Τδαθόπνπινπ, ζην ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπνπ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ θνξέα ηνλ Πξόεδξν θ. Γηώξγν 
Τζαθνύκε θαη ηα κέιε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ Τκήκαηνο. 

Ο θ. Τδαθόπνπινο αλαθέξζεθε ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο ΕΥΑΘ Παγίσλ γηα ηελ 
επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο, αιιά θαη γηα ηελ αλέγεξζε ηδηόθηεηνπ θηηξίνπ πνπ 

ζα ζηεγάζεη ηεο ππεξεζίεο ηεο, ζεκεηώλνληαο σζηόζν ηελ έιιεηςε επαξθνύο 
πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο κεγάινπ όγθνπ δνπιεηάο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

θαιπθζεί ρακέλνο ρξόλνο εηώλ. 

«Μόλν γηα έλα ξέκα ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζεί, έπξεπε νη κεραληθνί 

ηεο ΕΥΑΘ Παγίσλ λα ππνζηεξίμνπλ 29 αγσγέο έλαληη θαηαπαηεηώλ» ηόληζε ν θ. 
Τδαθόπνπινο,  απαληώληαο ζε εξσηήζεηο ησλ κειώλ ηεο ΔΕ ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
ζπκπιεξώλνληαο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ απνξξένπλ από ην εύξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ θαηαπαηεκέλσλ εθηάζεσλ εληόο ξεκάησλ πνπ πξέπεη λα 
δηεπζεηεζνύλ θαη λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο.  

«Τελ ίδηα ώξα όκσο, κπνξεί ην ίδην ξέκα, λα αλήθεη θαηά έλα ηκήκα ζηελ επζύλε ηεο 
ΕΥΑΘ Παγίσλ, θαηά άιιν ηκήκα ζηνλ νηθείν Δήκν, ή ζηελ Κηεκαηηθή Εηαηξεία ηνπ 

Δεκνζίνπ θαη λα έρνπλ όια θαηαπαηεηέο», πξόζζεζε. «Σε κία πεξίπησζε, ππάξρεη 
ηκήκα 100 κέηξσλ πνπ αλήθεη... ζε ηδηώηε, ν νπνίνο θέξδηζε δηθαζηήξην, επεηδή δελ 

έιαβε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ απαιινηξίσζε 
απνδεκίσζε.» 

Γεληθά γηα ηε δηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ, ν Πξόεδξνο ηεο ΕΥΑΘ Παγίσλ (θαη πξ. 
Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ), ζεκείσζε όηη «δελ ππάξρεη έξγν ελίζρπζεο ηνπ δηθηύνπ εδώ 

θαη 20 ρξόληα». 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνο Τζαθνύκεο επραξίζηεζε ηνλ θ. Τδαθόπνπιν, ελώ 

ππνγξάκκηζε «ηε ζεκαζία ηεο δηεπζέηεζεο απηνύ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ αξκνδηνηήησλ 
πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα κέλνπλ πίζσ έξγα θαη δξάζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε κεγάισλ πεξηνρώλ». 

Υπνγξάκκηζε αθόκα όηη ην ΤΕΕ/ΤΚΜ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηεο ΕΥΑΘ Παγίσλ γηα 

ζπλεξγαζία ζε όιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.  

 

                                                               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/
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Ο Πρόεδροσ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κ. Γεώργιοσ Τςακοφμησ με τον Πρόεδρο τησ Ε.Υ.Α.Θ Παγίων, κ. Σάκη Τζακόπουλο 

 

 

 


