
Ο Πξόεδξνο ΤΕΕ/ΤΚΜ Γηώξγνο Τζαθνύκεο παξνπζηάδεη ζην ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ 16 πξνηάζεηο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο ρώξαο απέλαληη ζηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  

Ππξθαγηέο ζηελ Εύβνηα θαη ζηελ Αηηηθή, πιεκκύξεο κεηά, ραιάδη ζηνλ Λαγθαδά, 

ζεηζκνί ζηελ Κξήηε, λσξίηεξα ζηε άκν, γέθπξεο πνπ θαηαξξένπλ, δσέο ζε 

θίλδπλν, δσέο ζε ραιάζκαηα . Ο θαηάινγνο ησλ κεγαιύηεξσλ ή κηθξόηεξσλ 

θαηαζηξνθώλ πνπ έρνπκε αληηκεησπίζεη σο ρώξα, σο Πνιηηεία, σο θνηλσλία, 

είλαη καθξύο ζε βάζνο δεθαεηηώλ, αιιά θαη πην ππθλόο όζν κεηξάκε ηνλ ρξόλν 

αληίζηξνθα πξνο ην ζήκεξα. Η ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ κε δηαθνξά ε πην 

«γεκάηε» ζε αθξαία θαη θαηαζηξνθηθά θπζηθά θαηλόκελα, ε ζπρλόηεηα ησλ 

νπνίσλ κπνξεί ελ γέλεη λα απνδνζεί ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Είλαη όκσο απηή ν κόλνο παξάγνληαο; Πξνθαλώο όρη. 

Εηδηθνί επηζηήκνλεο, έρνπλ εδώ θαη ρξόληα πξνεηδνπνηήζεη, γηα ηε ζπζζώξεπζε 

αηηηαηώλ από κηα ζπζζώξεπζε αηηίσλ, πνπ ζε κεγάιν βαζκό ζπλζέηνπλ έλα 

ηεξάζηην πιέγκα πξνθιήζεσλ θαη γηα ηνπο κεραληθνύο. Γηα ην ζύλνιν ησλ επί 

κέξνπο θαηεγνξηώλ κεραληθώλ. 

Παξάδεηγκα: Ραγδαία αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη αύμεζε νηθηζηηθώλ αλαγθώλ, 

αιιάπαξάιιειε απμεκέλε αλάγθε βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο κε πεξηζζόηεξνπο, κεγαιύηεξνπο θαη πην 

«πξάζηλνπο» δεκόζηνπο ρώξνπο θαη δηαηήξεζε νκαιήο θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθήο θηλεηηθόηεηαο, ελώ ε 

δηαζέζηκε γε βαίλεη κεηνύκελε. Απάληεζε κε θαηλνηόκεο ιύζεηο θαη αλαπιάζεηο, κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

ππεξεζία ηεο δεκηνπξγίαο «έμππλσλ» θαη «αλζεθηηθώλ» πόιεσλ. 

Άιιν παξάδεηγκα: Απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπο παξαδείγκαηνο, αιιά 

παξάιιειε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ηεο επάξθεηαο ζε απνζέκαηα ελεξγεηαθώλ πξώησλ πιώλ, ή ππνρξέσζε κείσζεο 

ησλ πόξσλ εθείλσλ πνπ κε ηελ θαύζε ηνπο επηβαξύλνπκε ην πεξηβάιινλ. Απάληεζε κε ζηξνθή ζηηο Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο Ελέξγεηαο θαη ζηαδηαθή ελίζρπζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπο ζην κίγκα ελεξγεηαθώλ πόξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. 

Σαπηόρξνλα, βέβαηα, θαινύκαζηε λα νηθνδνκνύκε ηελ άκπλά 

καο.  

Η θιηκαηηθή αιιαγή ζίγνπξα έρεη κεηαβάιεη πνιιά δεδνκέλα. Σα 

αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα είλαη όιν θαη πην ζπρλά, όιν θαη πην 

έληνλα, όιν θαη πην… αθξαία. Οη ππνδνκέο καο δνθηκάδνληαη, νη 

θαηαζθεπέο καο δνθηκάδνληαη, νη άλζξσπνη δνθηκάδνληαη… 

Πόζν «έμππλεο» ζα είλαη νη πόιεηο καο, αλ δελ είλαη παξάιιεια «αλζεθηηθέο»; 

Πόζν εληππσζηαζκέλνο ζα ληώζεη ν πνιίηεο, από ηηο επθνιίεο πνπ κπνξεί λα ηνπ εμαζθαιίζεη ε ςεθηαθή πξόνδνο 

θαη ην internet of all things, αλ δελ αηζζάλεηαη αζθαιήο ζηε γεηηνληά ηνπ ή ζηνλ ηόπν δηαθνπώλ ηνπ, έλαληη θάζε 

μαθληθήο θαη αθξαίαο εθδήισζεο ηεο θύζεο; 

Πσο κπνξνύκε λα κηιάκε γηα βηώζηκε αζηηθή θηλεηηθόηεηα, όηαλ ε θύζε απεηιεί λα θάλεη νιόθιεξεο πεξηνρέο κε 

βηώζηκεο, κε επαλαιακβαλόκελα θαηξηθά «πιήγκαηα»; 

Ο ζηόρνο λα ζπκβαδίζνπλ ν «έμππλνο» ραξαθηήξαο θαη ε αλζεθηηθόηεηα ησλ πόιεσλ καο, είλαη θάζε άιιν 

παξά απιόο. Είλαη όκσο έλαο ζηόρνο, πνπ επηβάιιεηαη λα επηηύρνπκε. Οη πξνηάζεηο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ θαη δε 

ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ππνδνκώλ, ηελ επίζπεπζε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο, 

ηελ ρξήζε δνξπθνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ππξθαγηώλ, είλαη πην επίθαηξεο από πνηέ. Καη αλ 

ελδερνκέλσο αλαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε αλαθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ αζηηθνύ ή εκηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ίζσο 

ηειηθά, απηό λα είλαη ην πην «έμππλν» γηα ηηο πόιεηο καο… 

Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ  

Γιώργος Τζακούμης 
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ηνλ ηνκέα ηεο αληηζεηζκηθήο πξόιεςεο ζίγνπξα έρνπκε θάλεη ηεξάζηηα πξόνδν ζην δηάβα ησλ δεθαεηηώλ πνπ 

παξήιζαλ από ηνλ κεγάιν ζεηζκό ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαη νη Έιιελεο κεραληθνί πνπ είηε 

ζπλέβαιαλ ζηελ θαηάξηηζή ηνπο, είηε ηνπο εθαξκόδνπλ όια απηά ηα ρξόληα, δεκηνύξγεζαλ κηα ηζρπξή 

αληηζεηζκηθή αζπίδα. 

Αδηαπέξαζηε; Όρη. Καη ζ` απηόλ ηνλ ηνκέα ππάξρνπλ πνιιά λα γίλνπλ. Η αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε ησλ παιηώλ 

θηηξίσλ θαη γεληθά ην πξόγξακκα αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί κηα πξόθιεζε, ζηελ νπνία ε Πνιηηεία ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξηζεί -ζηε βάζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρεη ππνβάιιεη ην ΣΕΕ- ζαλ λα μέξεη όηη ζα γίλεη ζεηζκόο 

αύξην. 

Η πίεζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ηα «ρηππήκαηα» 

αθόκα θαη ζε αζηηθά νηθηζηηθά ζύλνια, θαηαδεηθλύνπλ ηελ 

αλάγθε λα ηξέμεη κε γνξγόηεξν ξπζκό θαη ν αληηπιεκκπξηθόο 

ζρεδηαζκόο ζε θάζε πεξηνρή. Δήκνη θαη Πεξηθέξεηεο, αζθαιώο 

ελεξγνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, κε ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία 

λα δίλεη πνιιά ζρεηηθά παξαδείγκαηα, αιιά όπσο απνδεηθλύεηαη, 

απηή ε πξνζπάζεηα δελ αξθεί. Καη ε πξόθιεζε απηή θαηαηείλεη 

ζηελ αλάγθε εμεύξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ αλάγθε 

θεληξηθνύ ειέγρνπ θαη ηεξάξρεζεο ησλ αληηπιεκκπξηθώλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηελ αλάγθε εμεύξεζεο πόξσλ θαη ηαρύηεξεο 

εμέιημεο έξγσλ ζε πεξηζζόηεξα κέησπα αλά ηελ Ειιάδα. 

Γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία, κπνξνύκε ζίγνπξα λα θαηαλνήζνπκε όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή βάδεη δηαξθώο 

ςειόηεξα ηνλ πήρε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ κέζσλ θαη κεζόδσλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ επηπρώο θηλνύληαη 

πξόζθαηεο απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο. 

Ελ νιίγνηο, ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο, απνηειεί κηα αθόκα από ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ησλ επνκέλσλ 

εηώλ. Καη ην επηύρεκα είλαη πσο ζήκεξα πηα έρνπκε θαη ηε γλώζε θαη ηελ ηερλνινγία, αιιά θαη ηνπο αλζξώπνπο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο…. 

Σν ΣΕΕ/ΣΚΜ κε «αηρκή» ηελ Δηαξθή Οκάδα Εξγαζίαο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Φπζηθώλ, Σερλνινγηθώλ θαη άιισλ 

θαηαζηξνθώλ ζην Φπζηθό θαη Αζηηθό πεξηβάιινλ, πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη, έρεη ήδε θαηαζέζεη ζηελ Πνιηηεία ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ: 

 Αλαβάζκηζε θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο. Ελνπνίεζε επηρεηξεζηαθώλ κεηεσξνινγηθώλ θνξέσλ θαη ππαγσγή ηνπο ζε εληαίν 

θνξέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζπλδεδεκέλν κε εξεπλεηηθνύο θνξείο, Παλεπηζηήκηα, θιπ. 

 Επηθαηξνπνίεζε δηνηθεηηθώλ δνκώλ θαη νξγάλσζεο, νξγαλνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ 

δεκνζίνπ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζέζπηζε νξγαληθώλ κνλάδσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζρεηηθώλ κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ίδξπζε θιηκαηηθώλ παξαηεξεηεξίσλ, θιπ 

 Παξαθνινύζεζε θαη κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, κε εθαξκνγή ζύγρξνλσλ 

ηερλνινγηώλ θαη αμηνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ ππνδνκώλ γηα θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ηδηαίηεξα ζην επηβαξπκέλν πεξηβάιινλ ησλ κεγαινππόιεσλ ιόγσ ηεο ξύπαλζεο από 

ηα θαπζαέξηα θαη ηα αησξνύκελα κηθξνζσκαηίδηα. 

 Εθαξκνγή ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε δπζκελώλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ δηαθόξσλ ππνδνκώλ, 

κε ρξήζε δεδνκέλσλ κεηεσξνινγηθώλ δνξπθόξσλ θαη Ραληάξ, ΜΗΕΑ (drones), θαζώο θαη ζύγρξνλσλ 

πξνγλσζηηθώλ κνληέισλ. 

 Αλάπηπμε ζηνλ Ειιεληθό ρώξν ελόο ιεηηνπξγηθνύ δηθηύνπ Μεηεσξνινγηθώλ Ραληάξ γηα ηελ ζπλερή 

παξαθνινύζεζε, θαηαγξαθή θαη βξαρείαο δηάξθεηαο πξόγλσζε ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ησλ πιεκκπξηθώλ 

θαηλνκέλσλ. 

 



Γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ δίλεηαη βαξύηεηα ζηε πξόιεςε. Πξνηείλνληαη κεηαμύ άιισλ 

ηα παξαθάησ: 

 Δαζνθνκηθά κέηξα όπσο ν θαηάιιεινο ρεηξηζκόο ησλ εύθιεθησλ δαζώλ ηεο κεζνγεηαθήο δώλεο κε 

θαηάιιειεο αξαηώζεηο, θιαδεύζεηο θαη απνκάθξπλζε ηνπ εύθιεθηνπ ππόξνθνπ θαηά κήθνο ησλ δξόκσλ. 

 Μέηξα αζηπλόκεπζεο θαη επηηήξεζεο ηεο πεξηνρήο κε ζπλερείο πεξηπνιίεο. 

 Μέηξα ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε επζύλεο πξόιεςεο ησλ ππξθαγηώλ. ε όινλ ηνλ θόζκν ηελ επζύλε 

πξόιεςεο ησλ ππξθαγηώλ ηελ έρνπλ νη δαζηθέο ππεξεζίεο, αληί ηεο ππξνζβεζηηθήο. Πξόηαζε ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

είλαη λα ζπζηαζεί έλα ζώκα δαζνππξόζβεζεο ζην ππνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε επηρεηξεζηαθέο 

αξκνδηόηεηεο γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηάζβεζε δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Να αμηνπνηεζεί ην θνηλά απνδεθηό 

πόξηζκα Goldamer 2019. 

Αληηζεηζκηθέο δξάζεηο κε επίθεληξν ηε κεζνπξόζεζκε πξόγλσζε ζεηζκώλ: 

 Θέζπηζε λέσλ θαλνληζκώλ, επηθαηξνπνίεζε πθηζηακέλσλ θαλνληζκώλ, ζρεηηθά κε γέθπξεο, ζήξαγγεο, 

αγσγνύο θπζηθνύ αεξίνπ, βηνκεραληθά δίθηπα. 

 Θέζπηζε πιαηζίνπ επηδόηεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ ΕΠΑ γηα ηε ζεηζκηθή αλαβάζκηζε παιαηνηέξσλ 

θαηαζθεπώλ, θαη’ αλαινγία ηνπ πθηζηακέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ ΙΣΑΚ εξεπλεηηθά ζε αληίζηνηρν πεξηβάιινλ, κεηά από ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ από ηνλ 

ΟΑΠ. 

 ύληαμε Μεηξώνπ Γεθπξώλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, εληνπηζκόο επηθίλδπλσλ γεθπξώλ κε παξάιιειε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηάζεθε πξόζθαηα από νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ. 

Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο Θεζζαινλίθεο: 

 Να ρξεκαηνδνηεζνύλ -ην ηαρύηεξν δπλαηόλ- ηα ζεκαληηθά αληηπιεκκπξηθά έξγα εζληθήο ζεκαζίαο γηα ηα 

νπνία ππάξρνπλ ήδε ώξηκεο κειέηεο.  Ελδεηθηηθά: Έξγα θόκβνπ Λαραλαγνξάο Κ16, πεξηθεξεηαθήο ηάθξνπ, 

δηεπζέηεζεο Αλζεκνύληα, Δελδξνπνηάκνπ, δηεπζέηεζεο ξεκάησλ Δήκνπ Θεξκατθνύ. 

 Να εμαζθαιηζζνύλ πηζηώζεηο ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο, γηα ηνπο ζπζηεκαηηθνύο θαζαξηζκνύο όισλ ησλ 

ξεκάησλ θαη ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηύσλ νκβξίσλ. 

 Να ζεζπηζζεί, σο θαηαιιειόηεξνο θνξέαο, γηα ηελ αξκνδηόηεηα ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

πεξηνρήο κείδνλνο Θεζζαινλίθεο, όπσο θαη όιεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο, ε ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΚΜ). 

 Να πξνσζεζεί ε ιεηηνπξγία ελόο θνξέα ζε άκεζν επίπεδν, κε μεθαζαξηζκέλεο πιήξεηο αξκνδηόηεηεο γηα ηελ 

εληαία δηαρείξηζε ησλ ξεκάησλ θαη όρη κόλν γηα ζπληνληζκό ησλ άιισλ. 

ίγνπξα δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ όια ηα παξαπάλσ ηαπηόρξνλα. Όκσο 

βξηζθόκαζηε ζε κηα θακπή, θαηά ηελ νπνία έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο 

ζηελ αλακέηξεζε «Άλζξσπνο vs Φύζεο», κε όξνπο αληηπαιόηεηαο, δελ 

κπνξνύκε λα ληθήζνπκε. Οθείινπκε κε ζεβαζκό ζηε Φύζε, λα 

αμηνπνηήζνπκε ηελ αλζξώπηλε επξεκαηηθόηεηα, ώζηε ε ζπλύπαξμε κε ηε 

Φύζε, λα κελ εμειηρζεί ζε κηα καθξά θαη νδπλεξή «ηηκσξία» γηα ηα ιάζε ηνπ 

παξειζόληνο.  

Πξνθαλώο ε πξόθιεζε είλαη παγθόζκηα, αιιά θάζε ρώξα, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηνλ δηθό ηεο ξόιν. Γηα ηελ 

Ειιάδα ηα επόκελα ρξόληα, ην Σακείν Αλάθακςεο εμαζθαιίδεη πόξνπο, ε δηαζέζηκε ηερλνινγία βξίζθεηαη ζε 

επίπεδν πνπ επηηξέπεη ηαρεία πινπνίεζε παξεκβάζεσλ, ελώ από πιεπξάο έκςπρνπ δπλακηθνύ ε Ειιάδα έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα θεκίδεηαη γηα ην πςειό γλσζηηθό επίπεδν ησλ κεραληθώλ ηεο. 

Η Πνιηηεία, θαιείηαη λα ηεξαξρήζεη ηηο αλάγθεο. Καη ζ` απηήλ ηελ πξόθιεζε, νη ζεζκηθνί ζύκβνπινί ηεο 

είκαζηε εδώ, παξόληεο, γηα λα ζπλδξάκνπκε απνηειεζκαηηθά, κε ηειηθό απνδέθηε πάληα, ην θνηλσληθό ζύλνιν. 


