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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

σνηονιζμός, ζηελέτωζη, δράζη, ηα αναγκαία βήμαηα για ηην σλοποίηζη ηοσ 

επικαιροποιημένοσ Master Plan ανηιπλημμσρικής θωράκιζης ηης Θεζζαλονίκης 

 

Τημ αμάγκη ρχρςξϋ ρσμςξμιρμξϋ, ςα ελλείμμαςα πξσ παοαςηοξϋμςαι ρςη ρςελέυχρη ςχμ 

αομξδίχμ σπηοεριόμ, αλλά και ςημ απξταριρςικϊςηςα πξσ ποέπει μα υαοακςηοίζει ϊλξσπ 

ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ για ςημ ςαυϋοσθμη σλξπξίηρη ςχμ έογχμ, αμέδειναμ ξι ρσμμεςέυξμςεπ 

ρςη διάοκεια ςηπ ημεοίδαπ πξσ ξογάμχρε ρήμεοα ςξ ΤΔΔ/ΤΚΜ, με θέμα: «Αμτιπλημμυρική 

θωράκιση ευρύτερης περιοχής Θεσσαλομίκης – Παρουσίαση του επικαιροποιημέμου 

MASTER PLAN», ρςξ αμτιθέαςοξ ςξσ Τμήμαςξπ, παοξσρία πλήθξσπ μηυαμικόμ και 

εκποξρόπχμ τξοέχμ. 

Καλχρξοίζξμςαπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, ξ Πρόεδρος της ΔΔ του ΤΔΔ/ΤΚΜ κ. Γιώργος 

Τσακούμης ςϊμιρε μεςανϋ άλλχμ: «Θεχοήραμε επιβεβλημέμη ςη ρημεοιμή εκδήλχρη ρςξ 

πλαίριξ ςξσ οϊλξσ μαπ, χπ θερμικξϋ ρσμβξϋλξσ ςηπ Πξλιςείαπ. Άλλχρςε ςξ ΤΔΔ/ΤΚΜ 

ρσμμεςείυε και ρςημ ποξηγξϋμεμη και ρςημ ςελεσςαία διαβξϋλεσρη για ςξ Master Plan. Δίμαι 

κάςι πξσ μαπ πξμάει. Οι πλημμϋοεπ ρςη Θερραλξμίκη, υχοίπ ακϊμα -εσςσυόπ- μα έυξσμε 

θϋμαςα ή μεγάλεπ ζημίεπ, απξςελξϋμ ρξβαοϊ θέμα, ατξϋ ρε κάθε έμςξμη βοξυϊπςχρη η 

πϊλη θσμίζει για λίγη όοα Βεμεςία. Με δεδξμέμη ςημ κλιμαςική κοίρη και ςημ δϊμηρη ςηπ 

Θερραλξμίκηπ, ποέπει μα είμαι πξλϋ ποξρεκςικέπ ξι παοεμβάρειπ πξσ θα γίμξσμ εμςϊπ ςξσ 

αρςικξϋ ιρςξϋ, εμό ξ πεοιαρςικϊπ ιρςϊπ έυει δξμηθεί άμαουα, πεοιλαμβάμξμςαπ ϊμχπ 

ρημαμςικέπ παοαγχγικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ρςεοξϋμεμξπ ρημαμςικόμ σπξδξμόμ, 

διαυείοιρηπ ξμβοίχμ, αμςιπλημμσοικόμ έογχμ, κλπ. Σημαρία έυει λξιπϊμ, ασςϊ ςξ master 

plan μα εταομξρςεί. Έυξσμ γίμει βήμαςα, για κάπξια έογα ποξυχοξϋμ ξι διαδικαρίεπ και 

είμαι ρημαμςικϊ ασςά ςα βήμαςα μα έυξσμ ρσμέυεια όρςε μα μη ρσζηςάμε ναμά μεςά απϊ 10-

20 υοϊμια για μέα επικαιοξπξίηρη.» 

 

Ο Υφυπουργός Δσωτερικώμ, αρμόδιος για θέματα Μακεδομίας-Θράκη κ. Σταύρος 

Καλαφάτης, αματέοθηκε ρςα βήμαςα πξσ ήδη δοξμξλξγξϋμςαι, ρςξ πλαίριξ και ςξσ 

ρυεδιαρμξϋ πξσ ποϊρταςα παοξσριάρςηκε για ςη Θερραλξμίκη ςξσ 2030: «Υπϊ ςημ πίερη ςηπ 

παγκϊρμιαπ ποϊκληρηπ ςηπ κλιμαςικήπ κοίρηπ, είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ, ϊςι απξκςξϋμε έμαμ 

ξδικϊ υάοςη για ςημ ξλξκληοχμέμη παοακξλξϋθηρη και αμςιμεςόπιρη πλημμσοικόμ 

ταιμξμέμχμ, για ςξμ ρυεδιαρμϊ, ςημ ιεοάουηρη και σλξπξίηρη έογχμ αμςιπλημμσοικήπ 

ποξρςαρίαπ. Τξ πλέγμα έογχμ πξσ παοξσριάραμε για ςη Θερραλξμίκη ςξσ 2030 

πεοιλαμβάμει ήδη ςέςξια έογα. Ποξυχοά με γξογξϋπ οσθμξϋπ η σλξπξίηρη έογχμ 

απξυέςεσρηπ, ϋδοεσρηπ και άοδεσρηπ. Δημξποαςήθηκε η καςαρκεσή αμςιπλημμσοικόμ 

έογχμ ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή ςηπ Λαυαμαγξοάπ και αμαδείυθηκε αμάδξυξπ για ςξ έογξ πξσ 

αμαμέμεςαι μα δόρει λϋρη ρςη διαυείοιρη ςχμ ξμβοίχμ σδάςχμ ρε Δεμδοξπϊςαμξ, Διαβαςά, 

Σςοαςϊπεδξ Γκϊμξσ και Καλξυόοι, με υοξμξδιάγοαμμα 30 μημόμ και ποξωπξλξγιρμϊ 33 

εκαςξμμϋοια εσοό. Δημξποαςήθηκε ςξ έογξ διεσθέςηρηπ οεμάςχμ ςξσ Ωοαιξκάρςοξσ 

ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 15,5 εκαςξμμσοίχμ εσοό. Σσμβαριξπξιήθηκε η απξυέςεσρη 

ξμβοίχμ ςξσ Δήμξσ Καλαμαοιάπ, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 12 εκαςξμμσοίχμ εσοό και 



υοϊμξ εκςέλερηπ 24 μημόμ. Σςξμ ςξμέα ςχμ μελεςόμ έυξσμ ήδη ρσμβαριξπξιηθεί η 

αμςιπλημμσοική θχοάκιρη ςηπ αμαςξλικήπ Θερραλξμίκηπ με έογα διεσθέςηρηπ ςηπ 

πεοιτεοειακήπ ςάτοξσ, και ςηπ δσςικήπ Θερραλξμίκηπ για έογα διεσθέςηρηπ ςξσ 

Δεμδοξπξςάμξσ, εμό ρε δημϊρια διαβξϋλεσρη βοίρκεςαι και ςξ έογξ ςηπ εμξπξίηρηπ ςξσ 

παοάκςιξσ μεςόπξσ.» 

 

Η Γεμική Γραμματέας Υποδομώμ κ. Μαρία Έλλη Γεράρδη, απϊ ςημ πλεσοά ςηπ 

σπξγοάμμιρε: «Τξ Υπξσογείξ έυει υαοακςηοίρει εθμικήπ ποξςεοαιϊςηςαπ και ρημαρίαπ 

ξοιρμέμα απϊ ςα έογα πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ αμςιπλημμσοική ποξρςαρία ςηπ 

Θερραλξμίκηπ, βξηθόμςαπ έςρι και ςημ Πεοιτέοεια Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ με ςημ 

ςευμξγμχρία και ςξ ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ πξσ διαθέςει. Τξ Master Plan για ςη 

Θερραλξμίκη, εμςάρρεςαι ρε έμα εσοϋςεοξ ρημαμςικϊ ρυέδιξ για ςημ αμςιπλημμσοική 

θχοάκιρη ςηπ υόοαπ. Τα πλημμσοικά ταιμϊμεμα πξσ βλέπξσμε ςα ςελεσςαία υοϊμια ρςημ 

Δλλάδα είμαι έμςξμα και ξι καςαρςοξτέπ πξσ ατήμξσμ πίρχ ςξσπ είμαι ποχςϊγμχοεπ. Η 

κλιμαςική κοίρη είμαι ποαγμαςικϊςηςα και ϊλξι πλέξμ ςξ αμαγμχοίζξσμ. Οι εσοχπαψκέπ 

υοημαςξδξςήρειπ διξυεςεϋξμςαι πλέξμ καςά ποξςεοαιϊςηςα ρε έογα πξσ μεςοιάζξσμ ςιπ 

ρσμέπειέπ ςηπ και ςα επϊμεμα υοϊμια ασςή η ςάρη αμαμέμεςαι μα παγιχθεί. Ήδη η υόοα μαπ, 

ρςξ πλαίριξ ςξσ μέξσ ΔΣΠΑ ποξυόοηρε ρςξ ρυεδιαρμϊ και ρςημ έγκοιρη εμϊπ ειδικξϋ 

επιυειοηριακξϋ ποξγοάμμαςξπ για ςημ Πξλιςική Ποξρςαρία με ρςϊυξ ςημ σλξπξίηρη ςέςξιχμ 

δοάρεχμ... Τξ ποξηγξϋμεμξ master plan για ςη Θερραλξμίκη, ςξ 2003, ατξοξϋρε ρε 

πεοιξυή πξλϋ μικοϊςεοη απϊ ασςή πξσ εμςάρρεςαι ρςξ μέξ master plan. Καςαγοάτηκαμ ξι 

αμάγκεπ, ανιξλξγήθηκε η καςάρςαρη ςχμ στιρςάμεμχμ σπξδξμόμ και έγιμαμ ποξςάρειπ για 

ρσγκεκοιμέμα έογα ρςξμ Ανιϊ και ρςξμ Γαλλικϊ Πξςαμϊ, ρςημ πεοιξυή ςξσ Λιμέμξπ ςηπ 

Θερραλξμίκηπ και ςξσ Δεμδοξπξςάμξσ, ρςημ Πεοιτεοειακή Τάτοξ, ρςημ πεοιξυή ςξσ 

αεοξδοξμίξσ και ςξσ πξςαμξϋ Αμθεμξϋμςα για ςξμ ξπξίξ ποξεςξιμάζεςαι ξ τάκελξπ για 

δημξποάςηρη ςηπ μελέςηπ ρςξ ποόςξ ςοίμημξ ςξσ μέξσ έςξσπ. Δπίρηπ πεοιλαμβάμει έογα 

ρςημ πεοιξυή ςχμ Νέχμ Δπιβαςόμ, ςηπ Πεοαίαπ, ςηπ Αγίαπ Τοιάδαπ, ςηπ Ν.Μηυαμιόμαπ, ςηπ 

Δπαμξμήπ. Και ςέλξπ έογα πξσ ατξοξϋμ ρςξ Κέμςοξ ςη Θερραλξμίκηπ, ςημ Άμχ Πϊλη και ςη 

Δσςική Θερραλξμίκη.¨ 

 

Ο Αμτιπεριφειάρχης Υποδομώμ και Δικτύωμ της ΠΚΜ -και πρώημ Πρόεδρος του ΤΔΔ/ΤΚΜ- 

κ. Πάρις Μπίλλιας, δεμ δίρςαρε μα αμαδείνει ποξβλημαςικέπ πςσυέπ ςηπ ποαγμαςικϊςηςαπ 

πξσ ρσμξδεϋει ςξμ στιρςάμεμξ ρυεδιαρμϊ. 

 

«Δεμ είμαι θέμα αμςιδικίαπ αλλά ποαγμαςικϊςηςαπ. Η Πξλιςεία υαοακςηοίζει κάπξια έογα 

εθμικήπ ρημαρίαπ και ςξ αομϊδιξ Υπξσογείξ “λέει μ` ασςά θα αρυξληθξϋμε και ςα σπϊλξιπα 

είμαι ςηπ Πεοιτέοειαπ”. Και ρίγξσοα είμαι πξλϋ ρημαμςική η ρσμεμμϊηρη με ςημ ηγερία ςξσ 

Υπξσογείξσ και η σπξρςήοινη πξσ δίμεςαι. Απϊ ςημ άλλη ξι Δήμξι, αματέοξμςαι ρε οέμαςα 

ςχμ πεοιξυόμ ςξσπ και λέμε “γι` ασςά είμαι αομϊδια η Πεοιτέοεια”, υχοίπ μα μαπ έυξσμ 

δόρει ξϋςε έμα ςευμικϊ δελςίξ. Όμχπ ςελικά, πξια Πεοιτέοεια, με πξια ρςελέυη και πξια 

υοήμαςα. Ασςά ςα λέχ, γιαςί υοειάζεςαι έμαπ ρσμςξμιρμϊπ. Σςημ Αςςική σπάουει μια επιςοξπή 

πξσ ελέγυει ϊλα ςα έογα αμςιπλημμσοικήπ θχοάκιρηπ... Σςημ δε Πεοιτέοεια Κεμςοικήπ 

Μακεδξμίαπ, έυει μα γίμει ποϊρληφη μέξσ μηυαμικξϋ απϊ ςξ 2008. Ποέπει επίρηπ ςξ master 

plan μα ενειδικεσθεί. Να γίμει έμαπ υοξμξποξγοαμμαςιρμϊπ, ξ ξπξίξπ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι 

απϊ ςξσπ αμςίρςξιυξσπ πϊοξσπ, ξικξμξμικξϋπ και αμθοόπιμξσπ.. Για μα είμαρςε οεαλιρςικξί 

και μα απεσθσμθξϋμε ρςξσπ πξλίςεπ με ςη γλόρρα ςηπ αλήθειαπ. Να ςξσπ πξϋμε πξια απϊ ςα 

έογα θα σλξπξιήρξσμε, πϊςε και με πξια επίπςχρη.» 



 

Τη ρημαρία ςξσ ρσμςξμιρμξϋ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ κεμςοικϊπ Δήμξπ απξςελεί ςξμ ςελικϊ 

απξδέκςη ρημαμςικξϋ σδάςιμξσ ϊγκξσ απϊ άλλεπ πεοιξυέπ ρε πεοιπςόρειπ εμςϊμχμ καιοικόμ 

ταιμξμέμχμ, αλλά και ςιπ δσμαςϊςηςεπ εμίρυσρηπ ςξσ αμςιπλημμσοικξϋ δικςϋξσ ρςξ πλαίριξ 

αμαπλάρεχμ πξσ ποξγοαμμαςίζξμςαι, αμέδεινε απϊ ςημ πλεσοά ςηπ η Δμτεταλμέμη 

Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλομίκης, επί θεμάτωμ Τεχμικώμ Έργωμ κ. Ναταλία Βαρσάμη 

και ςϊμιρε: «Σςημ πεοιξυή ςξσ δήμξσ μαπ έυξσμ εμςξπιρςεί και καςαγοατεί ξι κϊκκιμεπ 

πεοιξυέπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ρξβαοά ποξβλήμαςα καςά ςη διάοκεια ςχμ έμςξμχμ 

βοξυξπςόρεχμ, ϊπχπ είμαι η πλαςεία Βαοδαοίξσ, η γέτσοα ςχμ Αγ.Πάμςχμ, Κξσμςξσοιόςξσ 

με Λεχτ.Νίκηπ και η  πεοιξυή ςηπ ΧΑΝΘ. Για μα αγγίνχ και πιξ ςευμικά ζηςήμαςα, είμαι 

ρημαμςική η ενεϋοερη υοημαςξδϊςηρηπ για ςη δημιξσογία υχοιρςικξϋ δικςϋξσ όρςε μα 

διαυχοίζξμςαι ςα ακάθαοςα με ςα ϊμβοια ϋδαςα και η αμςικαςάρςαρη ρχλημόρεχμ μικοήπ 

διαςξμήπ καθόπ δεμ μπξοξϋμ μα ρηκόρξσμ ςξμ μεγάλξ ϊγκξ ξμβοίχμ ρςη διάοκεια ςχμ 

έμςξμχμ βοξυξπςόρεχμ.» 

 

To master plan με ςα 123 έογα, ςα 40 εκ ςχμ ξπξίχμ έυξσμ ιεοαουηθεί χπ ποόςηπ 

ποξςεοαιϊςηςαπ, και επιμέοξσπ θέμαςα, παοξσρίαραμ ξ κ. Αμτώμης Κοτσώμης, Γεμικϊπ 

Δ/μςήπ Υδοασλικόμ, Λιμεμικόμ και Κςηοιακόμ Υπξδξμόμ ςξσ Υπξσογείξσ Υπξδξμόμ και 

Μεςατξοόμ, κ. Γεωργία Καστραμτά, Διεσθϋμςοια ςηπ Δ/μρηπ Αμςιπλημμσοικόμ και 

Δγγειξβελςιχςικόμ Έογχμ (Δ19) ςξσ Υπξσογείξσ Υπξδξμόμ και Μεςατξοόμ, ξ Δρ. Άμθιμος 

Σπυρίδης, Αγοξμϊμξπ–Τξπξγοάτξπ Μηυαμικϊπ, M.Sc., Ph.D., εκποϊρχπξπ ςηπ αμαδϊυξσ 

εςαιοίαπ «ΥΔΤΟΣ Α.Δ.» και η κ. Μαρία Καλυβιώτη, Μηυαμικϊπ Τμήμαςξπ Σσμςηοήρεχμ 

Υπξδιεϋθσμρηπ Έογχμ Δξμόμ Πεοιβάλλξμςξπ ΔΤΔ/ΠΚΜ. 

 

Τημ εκδήλχρη ρσμςϊμιρε ποξεδοείξ απξςελξϋμεμξ απϊ ςξσπ κ. Γιώργο Χρίστογλου, 

Ποϊεδοξ ςηπ Μϊμιμηπ Δπιςοξπήπ Έογχμ Υπξδξμήπ και Δικςϋχμ ςξσ ΤΔΔ/ΤΚΜ και κ. 

Απόστολο Πρόιο, μέλξπ ΔΔ ςξσ ΤΔΔ/ΤΚΜ, Σϋμδερμξπ με ςη Μ.Δ. Έογχμ Υπξδξμήπ και 

Δικςϋχμ ςξσ ΤΔΔ/ΤΚΜ. 

 

Δείςε ςιπ ειρηγήρειπ εδώ. 

 

 

                                                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 
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