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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Απεπζπλόκελνη ζηελ θνηλσλία ηεο Θαβάιαο ζέινπκε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ην 

Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο (άξζξν 2 

ηνπ Λ.1474/1984) ζε ζέκαηα θπζηθώλ, πδάηηλσλ θαη αιηεπηηθώλ πόξσλ όπσο θαη ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ, ζε πεξηπηώζεηο π.ρ. 

ξύπαλζήο ηνπ. Σν παξάξηεκα καο, ινηπόλ, αληαπνθξηλόκελν ζην ξόιν ηνπ θαη ζηηο 

εύινγεο αλεζπρίεο ησλ κειώλ ηνπ γηα ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε 

εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (LNG) ζηνλ θόιπν ηεο 

Θαβάιαο, ηδηαίηεξα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ θαη ζηελ αιηεία πνπ είλαη ε θπξίσο 

αξκνδηόηεηά καο, ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ πξόζθαηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ θαηά ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνύ LNG ζηνλ θόιπν ηεο Θαβάιαο. 

Ζ αλεζπρία απηή πξνήιζε από ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρακε ζηε δηάζεζή 

καο, ηόζν από ηα δεκνζηεπκέλα γξαπηά δεδνκέλα ηεο ΓΔΠΑ ζρεηηθά κε ηε 

ρσξνζέηεζε ηνπ ζηαζκνύ, από ηελ ππάξρνπζα επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ζηνλ θόιπν 

ηεο Θαβάιαο (δεδνκέλα ηνπ ΗΛΑΙΔ θαη ηνπ ΓΠΘ) θαζώο θαη από ηελ αθνινπζνύκελε 

πξαθηηθή ηεο ΓΔΠΑ θαη άιισλ εηαηξηώλ ζε παξόκνηα έξγα. 

 Όπσο όκσο πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ ηύπν έγηλε λέα ζπλάληεζε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνπηθνύο θνξείο (ζηελ νπνία δελ θιήζεθε ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή 

γηα ην LNG), όπνπ επίζεο δελ δόζεθαλ αθξηβή θαη εκπεξηζηαησκέλα ζε γξαπηό 

θείκελν ζηνηρεία (Κειέηε Αζθαιείαο, Κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θ.α.). Γηα 

απηό ην ιόγν ε αλεζπρία καο παξακέλεη έληνλε κέρξη λα καο δνζνύλ ηα αθξηβή 

ζηνηρεία, ηα νπνία θαη ζα κειεηήζνπκε ώζηε λα εθθέξνπκε εκπεξηζηαησκέλα ηελ 

άπνςή καο. 

 Κε έθπιεμε όκσο πιεξνθνξεζήθακε δειώζεηο πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηόηεηαο θαη απνδίδνληαη ζε εθπξόζσπν θνξέα ηεο πεξηνρήο καο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ ελ ιόγσ ελεκεξσηηθή ζύζθεςε ηεο ΓΔΠΑ ζηελ Αζήλα. ε απηέο 
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γίλεηαη ιόγνο γηα αλαθξίβεηεο πνπ δηαηππώζεθαλ από επηζηήκνλεο ηεο πεξηνρήο καο 

ζηα πιαίζηα ησλ ελεκεξώζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

ζπιιαιεηεξίνπ, ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ LNG ζηνλ θόιπν ηεο Θαβάιαο. πληζηνύκε ζηνπο θνξείο λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο δειώζεηο ηνπο, όηαλ αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα πνπ εμ 

αληηθεηκέλνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ επαξθή γλώζε όπσο είλαη ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 

ηδηαηηέξσο κάιηζηα όηαλ ε ίδηα ε ΓΔΠΑ δελ θαηαζέηεη ηα απαξαίηεηα, πιήξε θαη 

αθξηβή ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, σο νθείιεη. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


