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Αξιότιμε κφριε Τπουργζ, 

Σο Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ του Σεχνικοφ Επιμελθτιριου Ελλάδασ (ΣΕΕ/ΣΚΜ) επζδωςε προσ 
τον Πρωκυπουργό, κατά τθν πρόςφατι επίςκεψι του ςτθν Θεςςαλονίκθ με αφορμι τα εγκαίνια 
τθσ 85θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ, υπόμνθμα ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονταν μεταξφ άλλων, 
ςυνοπτικζσ προτάςεισ ςχετικά με τισ Φυςικζσ Καταςτροφζσ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

ε ςυνζχεια τθσ ενζργειάσ μασ αυτισ, ςασ αποςτζλλουμε το αναλυτικό υπόμνθμα με τισ εν λόγω 
προτάςεισ, που εκπονικθκε από το Σμιμα μασ, με τθ ςυνδρομι τθσ Διαρκοφσ Ομάδασ Εργαςίασ 
Αντιμετώπιςησ Φυςικών, Τεχνολογικών και άλλων καταςτροφών ςτο Φυςικό και Αςτικό 
περιβάλλον το οποίο και κα μποροφςε να φανεί χριςιμο, τόςο ςτθν Κεντρικι Μακεδονία, όςο και 
ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ Επικράτειασ.  

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ και ςυνεργαςία. 

 
                                                                                                                            Με εκτίμθςθ 
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Γεϊργιοσ Σςακοφμθσ 
 
 
 
υνημμένο: 
Υπόμνημα Πποηάζεων 
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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ 

Α. ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

1. Αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ με μζτρα προςαρμογισ που να βαςίηονται ςτα 
ςφγχρονα επιςτθμονικά και τεχνολογικά δεδομζνα. Οι δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ μποροφν να αποτελζςουν και ςθμαντικι ευκαιρία για βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
(ςτροφι ςτισ ιπιεσ και ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ) με τθ ςφμπραξθ δθμόςιου και 
ιδιωτικοφ τομζα, Πανεπιςτθμίων, οργανιςμϊν, επιχειρθςιακϊν και ερευνθτικϊν φορζων και 
ιδιωτικϊν εταιριϊν. 
 

2. Αναβάκμιςθ των φορζων και των υπθρεςιϊν για τθν προςαρμογι και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ και τθσ κλιματικισ κρίςθσ. Ενοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν 
μετεωρολογικϊν φορζων και υπαγωγι τουσ ςε ενιαίο φορζα Πολιτικισ Προςταςίασ. φνδεςθ 
των επιχειρθςιακϊν με τουσ ερευνθτικοφσ φορείσ, Πανεπιςτιμια, κλπ.  
 

3. Επικαιροποίθςθ των διοικθτικϊν δομϊν και οργάνωςθσ, των οργανογραμμάτων λειτουργίασ 
των υπθρεςιϊν δθμοςίου, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κλπ. με τθ κζςπιςθ οργανικϊν μονάδων και 
αντικειμζνων ςχετικϊν με τθν κλιματικι αλλαγι, τθν ίδρυςθ κλιματικϊν παρατθρθτθρίων για 
τθν παρακολοφκθςθ και ςυςτθματικι καταγραφι τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 
4. Ανάπτυξθ αντιπροςωπευτικϊν και αξιόπιςτων δικτφων ςτακμϊν μετριςεων με  εφαρμογι 

ςφγχρονων τεχνολογιϊν, αλλά και αξιοποίθςθ των υπάρχουςασ υποδομισ για τθν 
παρατιρθςθ και καταγραφι δεδομζνων ατμοςφαιρικϊν, μετεωρολογικϊν, υδρολογικϊν, 
περιβαλλοντικϊν, κλπ. 
 

5. Παρακολοφκθςθ και μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα. Με τθν εφαρμογι 
ςφγχρονων τεχνολογιϊν αλλά και τθν αξιοποίθςθ των υπαρχόντων υποδομϊν των ςτακμϊν 
μετριςεων για τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα είναι 
ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα, ιδιαίτερα ςτο επιβαρυμζνο περιβάλλον των μεγαλουπόλεων 
λόγω τθσ ρφπανςθσ από τα καυςαζρια και τα αιωροφμενα μικροςωματίδια. 

 

6. Εφαρμογι ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, ςχετικά με τθν επικράτθςθ 
δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ περιουςίασ και 
των διαφόρων υποδομϊν. Δεδομζνα μετεωρολογικϊν δορυφόρων και μετεωρολογικϊν 
Ραντάρ, ΜΗΕΑ (drones), κακϊσ και προγνωςτικϊν δεδομζνων με βάςθ ςφγχρονα 
προγνωςτικά μοντζλα. 
 

7. Ανάπτυξθ ςτον Ελλθνικό χϊρο ενόσ λειτουργικοφ δικτφου Μετεωρολογικϊν Ραντάρ για τθν 
ςυνεχι παρακολοφκθςθ, καταγραφι και βραχείασ διάρκειασ πρόγνωςθ των βροχοπτϊςεων 
και των πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Ήδθ είναι πολφ ςυχνζσ οι ξαφνικζσ πλθμμφρεσ (flash 
floods) που ςε μεγάλο βακμό οφείλονται ςτθν παρατθροφμενθ αφξθςθ τθσ ραγδαιότθτασ των 
βροχοπτϊςεων και τθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ των ςφοδρϊν καταιγίδων εξαιτίασ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. 
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8. φμπραξθ και ςυνεργαςία του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε πολλοφσ  επιχειρθςιακοφσ 
ρόλουσ, π.χ. είναι ςθμαντικζσ οι δυνατότθτεσ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν εγκατάςταςθ και 
ςυντιρθςθ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, δυνατότθτεσ που 
υςτερεί ςθμαντικά ο δθμόςιοσ τομζασ.  
 

9. Εκπόνθςθ εξειδικευμζνων και λεπτομερζςτερων μελετϊν τόςο για τθν πρόλθψθ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ όςο και για τον μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ κρίςθσ ςτουσ 
διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, γεωργίασ, τουριςμό, κλπ., όςο και για τθν προςαρμογι τθσ 
κοινωνίασ ςτισ νζεσ μετεωρολογικζσ και κλιματικζσ ςυνκικεσ, κλπ. 
 

10. Εκπαίδευςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ για τθν επερχόμενθ κλιματικι αλλαγι 
αλλά και για τισ ατομικζσ δράςεισ περιοριςμοφ των επιπτϊςεϊν τθσ, με τθν διοργάνωςθ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ςεμιναρίων, θμερίδων, επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων αλλά και με 
χριςθ των μαηικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν μζςων ενθμζρωςθσ και των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ. 

Β. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΗ ΚΑΣΑΒΕΗ 

Πυροπροςταςία ίςον πρόλθψθ. Σο πρϊτο επίπεδο, ςθμαντικότερο, αποτελεςματικότερο και 
λιγότερο δαπανθρό, είναι θ πρόλθψθ. Οι πυρκαγιζσ πρζπει να προλαμβάνονται. Για τον 
ςκοπό αυτόν πρζπει να λαμβάνονται: 

1. Δαςοκομικά μζτρα όπωσ ο κατάλλθλοσ χειριςμόσ των εφφλεκτων δαςϊν τθσ μεςογειακισ 
ηϊνθσ με κατάλλθλεσ αραιϊςεισ, κλαδεφςεισ και απομάκρυνςθ του εφφλεκτου, υπόροφου 
κατά μικοσ των δρόμων, ϊςτε να καταςτοφν λιγότερο εφφλεκτα και να εμποδίηεται θ 
μετατροπι των ερπουςϊν πυρκαγιϊν ςε επικόρυφεσ. Η διάνοιξθ και μόνο –ωσ είκιςται-
αντιπυρικϊν λωρίδων, ωσ μοναδικό μζτρο πρόλθψθσ, προςβάλλει βάναυςα το τοπίο, 
προκαλεί διάβρωςι του εδάφουσ, χωρίσ να αποτρζπεται πάντα και επαρκϊσ τθ διάδοςθ τθσ 
πυρκαγιάσ. 

2. Αςτυνομικά μζτρα δθλ. μζτρα αςτυνόμευςθσ και επιτιρθςθσ τθσ περιοχισ με ςυνεχείσ 
περιπολίεσ για τθν αποτροπι εμπρθςμϊν, αλλά και τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ εςτιϊν πυρκαγιάσ 
και τθν άμεςθ κατάςβεςι τουσ. 

3. Μζτρα ενθμζρωςθσ του κοινοφ και κυρίωσ των επιςκεπτϊν για τουσ κινδφνουσ εκδιλωςθσ 
πυρκαγιϊν. 

4. Μζτρα ςχετικά με τθν ανάλθψθ ευκφνθσ πρόλθψθσ των πυρκαγιϊν. ε όλον τον κόςμο τθν 
ευκφνθ πρόλθψθσ των πυρκαγιϊν τθν ζχουν οι δαςικζσ υπθρεςίεσ, αντί τθσ πυροςβεςτικισ. 
τισ μεςογειακζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ θ Ιταλία και θ Πορτογαλία υπάρχουν 
ειδικά ζνςτολα και ζνοπλα ςϊματα, όπωσ θ Guarda Forestale τθσ Ιταλίασ και το Corpo 
Florestal τθσ Πορτογαλίασ, τα οποία ζχουν τθν ευκφνθ εφαρμογισ τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ 
και τθσ προςταςίασ του δάςουσ. 

τθν Ιςπανία τθν ευκφνθ αυτι είχε το Ινςτιτοφτο Προςταςίασ τθσ Φφςθσ (ICONA), το οποίο 
ανικε ςτο υπουργείο Γεωργίασ (Δαςικι Τπθρεςία) και τϊρα μεταφζρκθκε ωσ Γενικι 
Γραμματεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ ςτο υπουργείο Περιβάλλοντοσ. Τπό τθ Γενικι Γραμματεία 
Προςταςίασ τθσ Φφςθσ υπάγεται ειδικι Τπθρεςία πρόλθψθσ και κατάςβεςθσ δαςικϊν 
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πυρκαγιϊν (Servicio de prevencion y extincion de incendios forestales), θ οποία ςυνεργάηεται 
ςτενά με τθ Δαςικι Τπθρεςία. Με το αποκεντρωτικό ςφςτθμα τθσ Ιςπανίασ θ ευκφνθ ζχει 
μεταφερκεί ςτισ αυτόνομεσ περιφζρειεσ ςε ςυνεργαςία πάντοτε με τθν Τπθρεςία πρόλθψθσ 
και κατάςβεςθσ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν και τισ περιφερειακζσ δαςικζσ υπθρεςίεσ. 

Ζτςι θ πρόταςθ είναι να ςυςτακεί ζνα ςϊμα δαςοπυρόςβεςθσ ςτο υπουργείο Πολιτικισ 
Προςταςίασ, με επιχειρθςιακζσ αρμοδιότθτεσ για τθν πρόλθψθ και κατάςβεςθ δαςικϊν 
πυρκαγιϊν. Να αξιοποιθκεί το κοινά αποδεκτό πόριςμα Goldamer 2019. 

Γ. ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΕ ΔΡΑΕΙ-ΠΕΡΙΟΧΕ ΜΕ ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΗ ΠΡΟΓΝΩΗ ΕΙΜΩΝ 

Απαίτθςθ για: 

 Διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ για επερχόμενο ςειςμό, Θζςπιςθ νζων κανονιςμϊν, 
επικαιροποίθςθ υφιςταμζνων κανονιςμϊν, ςχετικά με γζφυρεσ, ςιραγγεσ, αγωγοφσ φυςικοφ 
αερίου, βιομθχανικά δίκτυα.  

 Θζςπιςθ πλαιςίου επιδότθςθσ μζςω προγραμμάτων ΕΠΑ για τθ ςειςμικι αναβάκμιςθ 
παλαιοτζρων καταςκευϊν, κατ’ αναλογία του υφιςταμζνου πλαιςίου για τθν ενεργειακι 
αναβάκμιςθ.  

 Ειδικότερα: 

1. υνζχιςθ και ολοκλιρωςθ του Πρωτοβάκμιου Ελζγχου των Καταςκευϊν. Επίςθσ για όςεσ 
προκρίκθκαν, να ςυνεχίςει ο  Δευτεροβάκμιοσ Ζλεγχοσ των Καταςκευϊν. Επειδι υπάρχει θ 
υποδομι ςε μελζτεσ και ζρευνεσ πάνω ςε αυτό το κζμα, ο δευτεροβάκμιοσ ζλεγχοσ 
ςυγκεκριμζνων ςχολικϊν μονάδων αλλά και Νοςοκομείων με ςτόχο τον εντοπιςμό ςειςμικισ 
ανεπάρκειασ και γριγορθσ διαδικαςίασ επζμβαςθσ ενίςχυςθσ είναι αποτελεςματικόσ και 
χριςιμοσ. Προτείνεται επίςπευςθ των διαδικαςιϊν, με ανακζςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα.  

2. Αξιοποίθςθ του ΙΣΑΚ ερευνθτικά ςε αντίςτοιχο περιβάλλον, μετά από τον διαχωριςμό του 
από τον ΟΑΠ. 

3. φνταξθ Μθτρϊου Γεφυρϊν Κεντρικισ Μακεδονίασ, εντοπιςμόσ επικίνδυνων γεφυρϊν  με 
παράλλθλθ διαδικαςία ελζγχου με βάςθ τθ μεκοδολογία που προτάκθκε πρόςφατα από 
ομάδα εργαςίασ του ΣΕΕ/ΣΚΜ. 

4. υγκρότθςθ ϊματοσ Εθελοντών Μηχανικών για Φυςικέσ Καταςτροφέσ, καταγραφή Ζημιών 
και Απωλειών κακϊσ και δθμιουργία καταλόγων για υποςτυλωτζσ, μθχανιματα κατεδάφιςθσ 
κλπ. 

5. Αντιμετϊπιςθ του ςθμαντικοφ κζματοσ ςχετικά με τθν υποχρζωςθ ελζγχου ςτατικισ 
επάρκειασ των Αυκαιρζτων. Για κάκε αυκαίρετθ καταςκευι ι αλλαγι χριςθσ που ζχει 
εκτελεςτεί ι εγκαταςτακεί ςε κτίρια, είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ Δελτίου Δομικισ 
Σρωτότθτασ του φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου, ι θ εκπόνθςθ μελζτθσ ςτατικισ 
επάρκειασ, όπου αυτι απαιτείται κατά τισ ςχετικζσ, κείμενεσ διατάξεισ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ. Απαίτθςθ διευκρινίςεων, προςαρμογι τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ ςτισ 
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ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των αυκαιρζτων καταςκευϊν (π.χ οδθγίεσ, απλοποίθςθ μεκόδων 
ελζγχου), ϊςτε να κακίςταται εφικτι θ υλοποίθςι τθσ, όπου αυτι απαιτείται. 

Δ. ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΕ ΔΡΑΕΙ 

χετικά  με τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία τθσ Περιφζρειασ Κ. Μακεδονίασ και ιδιαίτερα τθσ 
Πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, λαμβανομζνων υπόψθ και των ςυχνϊν ακραίων καιρικϊν 
φαινομζνων που ςυμβαίνουν τελευταία λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ, το ΣΕΕ/ΣΚΜ ζχει δείξει 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον και με βάςθ τα πορίςματα των εργαςιϊν των Ομάδων Εργαςίασ του 
που ζχουν επεξεργαςκεί το κζμα,  προτείνει: 

1. Να χρθματοδοτθκοφν -το ταχφτερο δυνατόν- τα ςθμαντικά αντιπλθμμυρικά ζργα  εκνικισ 

ςθμαςίασ για τα οποία υπάρχουν ιδθ ϊριμεσ μελζτεσ  Ενδεικτικά αναφζρουμε: Ζργα κόμβου 

Λαχαναγοράσ Κ16, Ζργα περιφερειακισ τάφρου, Ζργα διευκζτθςθσ Ανκεμοφντα, 

Δενδροποτάμου, Ζργα διευκζτθςθσ ρεμάτων Διμου Θερμαϊκοφ. 

2. Να εξαςφαλιςκοφν πιςτϊςεισ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ, για τουσ ςυςτθματικοφσ κακαριςμοφσ 

όλων των ρεμάτων και των φρεατίων των δικτφων ομβρίων. 

3. Να κεςπιςκεί, ωσ καταλλθλότεροσ φορζασ, για τθν αρμοδιότθτα τθσ αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ τθσ περιοχισ μείηονοσ Θεςςαλονίκθσ, όπωσ και όλθσ τθσ Περιφζρειασ Κ. 
Μακεδονίασ, θ υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΠΚΜ). 

4. Να προωκθκεί θ λειτουργία ενόσ φορζα ςε άμεςο επίπεδο, με ξεκακαριςμζνεσ πλιρεισ 

αρμοδιότθτεσ, δθλαδι τθν ενιαία διαχείριςθ των ρεμάτων, γεγονόσ που κα αποτελοφςε το 

«κλειδί», ςτθν επίλυςθ -μζςω και των ςχεδιαςμϊν που καταρτίηονται- πολλϊν μελλοντικϊν 

ηθτθμάτων, ςχετικά με τον αποτελεςματικό ζλεγχο, τθ ςυντιρθςθ, τον κακαριςμό αλλά και τθ 

μελζτθ και εκτζλεςθ εργαςιϊν επζκταςθσ των δικτφων όμβριων τθσ περιοχισ μελζτθσ του 

masterplan, κακϊσ δεν αρκεί θ προτεινόμενθ, από τθν Α’ φάςθ του masterplan, ίδρυςθ ενόσ 

φορζα με μόνεσ αρμοδιότθτεσ «τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό». 

5. Να λάβει χϊρα –υποςτθρικτικά- εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςε 

κζματα πολιτικισ προςταςίασ. 

 

Σα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ: 

Βαςίλθσ Λεκίδθσ, ΠΜ 

Μιχάλθσ ιοφτασ, ΠΜ 

 


