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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  11/12/2017 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 
Στην ουσιαστική συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά και στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στη χτεσινή εκδήλωση 
για τις νέες επεκτάσεις του δικτύου στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξάλλου, χρηματοδοτεί την επέκταση του 
δικτύου φυσικού αερίου στα αστικά κέντρα εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης, σε αγαστή συνεργασία με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης 
– Θεσσαλίας (ΕΔΑΘΕΣΣ) και τους Δήμους. Τα συνολικά κονδύλια που διαθέτει η 
Περιφέρεια για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία 
ανέρχονται σε 34 εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 
δεσμεύσει 15 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις 
υποδομές της επέκτασης του φυσικού αερίου στην περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Ο κ. Τζιτζικώστας μάλιστα στη χτεσινή ομιλία του στην εκδήλωση επέκτασης του 
δικτύου στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι έτοιμη να εκταμιεύσει επιπλέον 19 εκατομμύρια ευρώ από 
ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε το δίκτυο φυσικού αερίου να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες 
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι Σέρρες, η Κατερίνη, το Κιλκίς κ.ά. 

«Από το 2014 έχουμε βάλει σε τροχιά υλοποίησης το σχεδιασμό μας με την 
ΕΔΑΘΕΣΣ για την επέκταση του φυσικού αερίου αρχικά στις περιαστικές περιοχές της 
Θεσσαλονίκης και ακολούθως στα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας. Από τότε η 
συνεργασία μας έχει γίνει ακόμη πιο στενή, για να πετύχουμε το δυνατόν συντομότερα αυτό 
το στόχο. Εμείς έχουμε διασφαλίσει 15 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, κονδύλια τα οποία προστίθενται στα σημαντικά κεφάλαια που διαθέτει η 
ΕΣΑΘΕΣΣ, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο της επέκτασης του 
φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι 
μια σημαντική μέρα για το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς αρχίζει κι εδώ η χρήση του 
φυσικού αερίου. Ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα κι άλλες περιοχές της 
Θεσσαλονίκης, όπως ο Δήμος Λαγκαδά, αλλά και οι Δήμοι Θέρμης, Δέλτα, Θερμαϊκού και 
Χαλκηδόνας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι βούληση της διοίκησης της Περιφέρειας είναι 
«να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το 
φυσικό αέριο και να απολαύσουν τα οφέλη του, με κυρίαρχο αυτό της φτηνής ενέργειας για 
τη θέρμανση κατοικιών και επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής 



 

και βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους. Ο στόχος είναι ίδιος τόσο για την περιαστική 
Θεσσαλονίκη, όσο και για τις άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, γι’ αυτό άλλωστε 
διασφαλίσαμε επιπλέον 19 εκ. ευρώ για να συνδεθούν οι πρωτεύουσες και οι μεγάλες πόλεις 
των νομών μας με το δίκτυο φυσικού αερίου». 

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τόσο τα στελέχη της ΕΔΑΘΕΣΣ για τις 
προσπάθειες που καταβάλουν ώστε το πρόγραμμα της επέκτασης του δικτύου να 
προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά και το Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη 
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, για τη βοήθεια που παρείχε προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί με 
ταχύτητα, αλλά και τη μέγιστη ασφάλεια. 

 
 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  08/12/2017 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΑ 

ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Πρόσκληση για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των γενικών σχεδίων 

ύδρευσης (master plans) και για την υλοποίηση «Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», 
συνολικού προϋπολογισμού 995.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, που 
εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο των 40.000 κατοίκων. 

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται στις ΔΕΥΑ Σερρών, Αλεξάνδρειας, 
Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Κατερίνης, Λαγκαδά, Πέλλας, Κιλκίς και Βέροιας και 
στην ΕΥΑΘ Παγίων. 

 
«Η νέα πρόσκληση που εκδώσαμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας έχει να κάνει με έργα και δράσεις διασφάλισης και περαιτέρω βελτίωσης της 
ποιότητας του πόσιμου νερού. Με τα έργα που θα χρηματοδοτήσουμε στο πλαίσιο της νέας 
πρόσκλησης κεντρική επιδίωξη είναι να μειωθεί το επίπεδο καθαρισμού του νερού για την 
παραγωγή τελικά πόσιμου, κατάλληλου για κατανάλωση. Θεωρούμε ότι με τα συγκεκριμένα 
έργα ολοκληρώνουμε ένα σύνολο παρεμβάσεων αποκλειστικά για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, για το οποίο 
διαθέτουμε συνολικά μέχρι σήμερα 55 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα κάθε κάτοικος της 



 

Περιφέρειάς μας να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξαιρετικής ποιότητας νερό, χωρίς 
τα προβλήματα του παρελθόντος. Υπενθυμίζω ότι ήδη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε εντάξει 12 έργα βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης 
της ποσότητας του πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ, πριν από 
περίπου οχτώ μήνες, ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα ανακοινώσαμε τη διάθεση επιπλέον 
40 εκ. ευρώ για υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του 
πόσιμου νερού, όπου εντάσσονται παρεμβάσεις επίλυσης προβλημάτων των δικτύων 
ύδρευσης, κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού και εξοπλισμός τους», 
τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

 
Οι νέες παρεμβάσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των δράσεων εφαρμογής 

Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις, προκειμένου να είναι σε πλήρη εφαρμογή σε όλη την 
περιοχή οι Κοινοτικές Οδηγίες (98/83/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ) και Μέτρα, που αφορούν 
στην ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

 


