Ζαθείξηνο Μπζηαθίδεο

Καβάια 13-10-2015

Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε. ηνπ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αλ. Μαθεδνλίαο

Κύξηε ΑληηΠεξηθεξεηάξρε,
Παξαθνινπζώληαο ζηελά ηελ εμέιημε θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζηε δπηηθή Πεδηάδα Νέζηνπ ηεο Π.Ε. Καβάιαο θαη
ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ, πνπ παξαπέκπεη ζην καθξηλό παξειζόλ θαη
βεβαηόηαηα δελ αξκόδεη ζε κία αλεπηπγκέλε ρώξα ηνπ Δπηηθνύ θόζκνπ,
ζαο απνζηείιακε (κεηαμύ άιισλ απνδεθηώλ) έλα θείκελν
πξνβιεκαηηζκώλ, ρσξίο λα πξνβνύκε αξρηθά ζε αλαθνηλώζεηο δειηία
ηύπνπ, θ.ά. κε ηελ θαηάιιειε θαη ζπγρξόλσο αλαιπηηθή επηζηεκνληθή
ηεθκεξίσζε πνπ εζείο αηπρώο ηελ νλνκάδεηε «ζσξεία ανξηζηνινγηώλ»!
Σαθέζηαηα κέζα από απηό ην θείκελν ηνλίζακε όηη η καηαζκεςή ηος
ζςμπληπωμαηικού απδεςηικού δικηύος ζηη δςηική Πεδιάδα Νέζηος
ηηρ Π.Ε. Καβάλαρ είναι ππωηίζηηρ ζημαζίαρ για ηοςρ αγπόηερ ηηρ
πεπιοσήρ και για ηην Π.Ε. Καβάλαρ και θα ππέπει να ολοκληπωθεί. Η
ελ ιόγσ επηζηνιή καο δελ απνζθνπνύζε ζηνλ θαηαινγηζκό επζπλώλ
επ΄νπδελί θαη δελ ήηαλ απηόο ν ζθνπόο ηεο, νπόηε θαθώο αλαθέξεζηε
εθηελώο ζε κηα ζεηξά ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεη ην έξγν θαη
ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ηνπ, κε απνινγεηηθό ύθνο.
Σηελ απαληεηηθή ζαο επηζηνιή δελ κπαίλεηε ζηελ νπζία ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη γηα ιόγνπο εληππσζηαζκνύ απνξείηε γηαηί κεηά από
δέθα ρξόληα από ηελ θνηλνπνίεζε πξνο γλσκνδόηεζε από ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ, γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δελ εθθξάζηεθαλ απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί. Σηελ
ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεζηε, λα ζαο ζπκίζνπκε θαινπξναίξεηα, όηη
δηαηειέζαηε Πξόεδξνο ηνπ ΓΕΩΤΕΕ Αλ. Μαθεδνλίαο (2000-2008) θαη
αξγόηεξα Πξόεδξνο ηνπ ΔΣ ηνπ ΓΕΩΤΕΕ (2008-2011) θαη ηε ζεκεξηλή
ζαο απνξία εζείο θαη κόλν εζείο κπνξείηε θαη πξέπεη λα ηελ ιύζεηε.
Σε κανένα ζημείο ηος εγγπάθος μαρ δεν λέμε όηι δεν ςπάπσει ανάγκη
μεηαθοπάρ νεπού ζηη δςηική Πεδιάδα Νέζηος, η θέζη μαρ ήηαν και
είναι ξεκάθαπη και δεν επιδέσεηαι καμία παπεπμηνεία, απλά
διαθωνούμε με ηον ζημεπινό ηπόπο καηαζκεςήρ ηος ζςγκεκπιμένος

έπγος πποηείνονηαρ ηην ςπογειοποίηζη ηος, όπωρ εξάλλος είναι και η
ζηπαηηγική ηηρ Πεπιθέπειαρ ΑΜΘ, ηόζο ζηο αναηολικό ημήμα ηος
Νέζηος, όζο και ζηο δςηικό, όπος πηηά πποβλέπεηαι η ςπογειοποίηζη
ηος ςπάπσονηορ δικηύος με πολλαπλά οθέλη για ηοςρ αγπόηερ και ηο
πεπιβάλλον ηηρ πεπιοσήρ, καθώρ η επιθανειακή μεηαθοπά νεπού
μεηαθέπει ηο κόζηορ λειηοςπγίαρ ηος δικηύος ζηοςρ αγπόηερ.
Οπνηαδήπνηε άιιε εξκελεία ηεο άπνςήο καο εμππεξεηεί άιια
ζπκθέξνληα.
Άιισζηε, από ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ
(Υ.Α.105932/3-7-2008 παξ. Ζ.2.), πξνθύπηεη όηη ε ρνξεγεζείζα έγθξηζε
«δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ, δηαπηζησζεί όηη ε παξερόκελε απ΄ απηήλ πξνζηαζία ζην
πεξηβάιινλ δελ είλαη επαξθήο. Επίζεο ε Απόθαζε δύλαηαη λα
ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ
παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο. Εμάιινπ ελόςεη ηνπ κεγάινπ
ρξνληθνύ νξίδνληα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ε παξνύζα Απόθαζε δύλαηαη
λα ηξνπνπνηεζεί, εάλ ηνύην απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζεί ζηα
λέα δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηζηεκώλ».
Επειδή λοιπόν μαρ δίνεηαι η δςναηόηηηα ηποποποίηζηρ ηος έπγος,
και πποκειμένος να μην ςπάπξει κανένα ππόβλημα ζηην ςλοποίηζη
ηος, πιζηεύοςμε όηι θα ππέπει να ςπάπξει ζςνηονιζμόρ όλων ηων
εμπλεκόμενων θοπέων ώζηε να γίνοςν όλερ οι απαπαίηηηερ αλλαγέρ
ζηο έπγο ππορ ηην αποδοηικόηεπη λειηοςπγία ηος και ηην
ζςμμόπθωζη ηος ζηην κείμενη νομοθεζία.
Εδώ θα ππέπει να ηονίζοςμε ηο γεγονόρ όηι ζηο ςπό διαβούλεςζη
Πεπιθεπειακό Χωποηαξικό Πλαίζιο Σσεδιαζμού και Αειθόπος
Ανάπηςξηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Α.Μ.Θ., ζηον πίνακα πποηεινόμενων
έπγων, ωρ κωδικόρ παπέμβαζηρ 4.1.2. πποηείνεηαι η ανηικαηάζηαζη
ηων ανοικηών απδεςηικών δικηύων ηηρ πεδιάδαρ ηηρ Χπςζούποληρ
με κλειζηά δίκηςα με ενδεικηικό κόζηορ 50 εκ. εςπώ. Δηλαδή θα
καηαζκεςαζηεί ηώπα ένα επιθανειακό ανοικηό δίκηςο άπδεςζηρ και
ζηα επόμενα 5 σπόνια, όπωρ πποβλέπεηαι ζηο σωποηαξικό, θα ηο
κάνοςμε ςπόγειο κλειζηό δίκηςο, όπωρ ζωζηά πποβλέπεηαι ζηο
σωποηαξικό και επιηάζζει η ηεσνολογία, και ηο ζςμθέπον ηων
αγποηών και η πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ;
Με ιύπε καο βιέπνπκε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ απνκάθξπλζε κε
γξήγνξα θαη ζηαζεξά βήκαηα απ’ απηά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καο
νδεγήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα έθεξλαλ θαη ηηο
ιύζεηο.

Τν Παξάξηεκα καο δελ είλαη αληίζεην ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαπηπμηαθά
έξγα, αιιά πηζηεύεη όηη κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ
κπνξεί λα πξνθύςεη κεγαιύηεξν όθεινο ζηνπο αγξόηεο θαη ηαπηόρξνλα ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα απηό ην ιόγν παξακέλνπκε ζηε
δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξόκελνπ γηα λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα.
Οπνηαδήπνηε παξεξκελεία ησλ ζέζεσλ καο είλαη εθ ηνπ πνλεξνύ.
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