
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 Αρ. Πρωτ. 1729/18.05.2015 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   

 
Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη βελτίωση τη αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, θα τεθούν επί τάπητος σε 
εκδήλωση, που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τρίτη 19 Μαΐου, ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο 
του κτηρίου του (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 49). 
Η εκδήλωση αποτελεί στην ουσία συνέχεια ημερίδας που αφορούσε τον αντιπλημμυρικό 
σχεδιασμό και την προστασία της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε το 2012, για την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών σχετικά 
με την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης που πραγματοποιείται μετά από πρόταση της Ομάδας 
Εργασίας Αντιμετώπισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα 
παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην ορθότερη διαχείριση των ομβρίων, με 
στόχο τη βελτίωση της προστασίας από πλημμύρες εντός του αστικού ιστού, με παράλληλη 
αξιοποίησή τους (π.χ., δασοπυρόσβεση περιαστικών δασών) αλλά και προτάσεις για 
στοχευμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης, με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα.  
Θα αναλυθεί, τέλος, ο προγραμματισμός των αντιπλημμυρικών και περιβαλλοντικών 
έργων της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης αλλά και θα αναδειχθεί ο ρόλος της 
Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση καταστροφών και τον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης 
κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έμφαση θα δοθεί στα προβλήματα εφαρμογής 
της σχετικής νομοθεσίας αλλά και στον καθορισμό αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων 
Φορέων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 
18:00-18:15 Προσέλευση 
18:15-18:45 Χαιρετισμός προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ. Χαιρετισμός περιφερειάρχη κεντρικής 
Μακεδονίας. Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων 
18.45-19:05 «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση καταστροφών από 
πλημμυρικά φαινόμενα-σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων». Κατερίνα 
Κουρούδη, ΠΜ, ΠΚΜ 
19:05-19.25 «Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός και προβλήματα εφαρμογής της σχετικής 
Νομοθεσίας –Αρμοδιότητες και εμπλεκόμενοι φορείς». Δέσποινα Ανταβαλίδου, ΠΜ, ΠΚΜ 
- Κατερίνα Κουρούδη, ΠΜ, ΠΚΜ 
19.25-19.45 «Προγραμματισμός-Υλοποίηση Αντιπλημμυρικών- Περιβαλλοντικών 
Μελετών και Έργων για την προστασία της Μητρ. Ενότητας Θεσσαλονίκης». Νικόλαος 
Μούκος, ΠΜ, ΕΥΔΕ-ΚΥΥ/ΤΚΕΘ - Ελένη Αριστοβούλου, ΠΜ, ΕΥΔΕ-ΚΥΥ/ΤΚΕΘ 
19.45-20.00 Διάλειμμα 
20.00-20.20 «Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των 
υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις Real-t-
SO». Μάριος Βαφειάδης, Δρ. ΠΜ, ΑΠΘ 
20.20-20.40 «Διερεύνηση τρόπων κατακράτησης όμβριων σε αστικές περιοχές για την 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου όμβριων». Γρηγόρης Σαμαράς, Δρ. 
ΠΜ, ΑΤΕΙΘ - Βασίλης Τραγουλιάς, ΠΜ ΤΕ 
20.40- 21.00 «Πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στοχευόμενες 
παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση τους». Παντελής Λεγμπέλος, ΠΜ, 
ΕΥΑΘ 
21.00-21.20 «Διερεύνηση Αξιοποίησης νερού όμβριων για Δασοπυρόσβεση στο 
περιαστικό δάσος Θεσ/νίκης Σέιχ-Σου». Γρηγόρης Σαμαράς, Δρ ΠΜ, ΑΤΕΙΘ - Σταματία 
Αλμαλιώτη, ΠΜ ΤΕ - Ελένη Παρμάκη, ΠΜ ΤΕ 
21.20- 21.40 Θεματικές παρεμβάσεις – συζήτηση. 

 
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

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

