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Δηδηθή πεξεζία Ξεξηβάιινληνο 
-Θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία Trans 
Adriatic Pipeline (TAP) AG 
 
 
Όπσο ν ζπλεκκέλνο Πίλαθαο 

 
Θέκα: «Γεληθέο απόςεηο ηνπ παξαξηήκαηνο καο επί ηεο ΜΠΚΕ θαη ηεο ράξαμεο 

ηνπ αγσγνύ TAP» 

 

Ρν Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Λ.1474/1984), ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

αλέιαβε λα εμεηάζεη θαη λα ππνβάιεη νινθιεξσκέλα ηηο απφςεηο ηνπ γηα έλα ηφζν ζνβαξφ 

δήηεκα φπσο είλαη ε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ TAP (Trans Adriatic Pipeline) απφ ηελ πεξηνρή 

καο. 

Ππγθεθξηκέλα θαη κεηά ηελ θαηάζεζε πξνο δηαβνχιεπζε ηεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 

& Θνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΘΔ) ηνπ αγσγνχ TAP πνπ έγηλε ζηηο 7/8/2013 απφ ηελ 

εηαηξεία, ην παξάξηεκα καο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

ζπγθέληξσζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνχο πνπ είηε έρνπλ αζρνιεζεί κε ην 

αληηθείκελν είηε γλσξίδνπλ άξηζηα ηηο νηθνλνκνηερληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Έηζη, κεηά απφ ζρεηηθή ζχζθεςε θαη ηελ κεηέπεηηα 

δηαβνχιεπζε πνπ αθνινχζεζε ην παξάξηεκά καο ζαο παξαζέηεη παξαθάησ ηηο γεληθέο 

απφςεηο ηνπ γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα φπσο είλαη ε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ TAP απφ ηελ 

πεξηνρή καο. 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 
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ΑΠΟΦΕΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΜΑ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΕΛΕΤΗ ΣΟΤ 

ΑΓΧΓΟΤ TAP (Trans Adriatic Pipeline) 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ TAP είλαη έλα θνκβηθφ αλαπηπμηαθφ έξγν Δζληθήο Πεκαζίαο, 

φπσο άιισζηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο καο. Όκσο φινη 

αληηιακβαλφκαζηε φηη γηα έλα έξγν ηέηνηαο ζεκαζίαο νη δηαδηθαζίεο κειέηεο, ρσξνζέηεζεο 

θαη θαηαζθεπήο ηνπ ζα πξνρσξήζνπλ ηαρχηαηα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Ξξφθεηηαη φκσο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ πνπ ζα πεξάζεη απφ ηελ πεξηνρή καο θαη ζα επεξεάζεη 

άκεζα ηηο δσέο φισλ καο θαη γηα απηφ πηζηεχνπκε φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ γεληθφηεξα ηνλ πξψην ιφγν. Ζ φδεπζε ηνπ αγσγνχ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Γξάκαο- Θαβάιαο –Πεξξψλ, ζα πξέπεη ζχκθσλα θαη κε φζα αλαθέξνληαη ζηε ΚΞΘΔ, λα 

πξνζδηνξίδεη θαη λα πηνζεηεί επθαηξίεο ελίζρπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη 

θνηλσληθήο απφδνζεο ηνπ έξγνπ, δεδνκέλα πνπ δελ είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα θαη 

εκθαλψο δηαθξηηά απφ ηελ ππνβιεζείζα κειέηε γηα ηελ πεξηνρή καο.   

Ππγθεθξηκέλα ζηηο 7/8/2013 θαηαηέζεθε ε ΚΞΘΔ ηνπ αγσγνχ θαη ηέζεθε ζε 

δηαβνχιεπζε κέρξη ηηο 30 Νθησβξίνπ. Δθεί είδακε γηα πξψηε θνξά ηελ αιιαγή ράξαμεο 

ηνπ αγσγνχ θαη ηε δηέιεπζή ηνπ κέζα απφ πεξηνρέο ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ, ελψ ζηελ 

έθζεζε νξηνζέηεζεο πεξηερνκέλνπ ηεο ΚΞΘΔ πνπ είρε θαηαηεζεί ζηηο 3/12/2012 ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ αγσγνχ αθνινπζνχζε ηελ πνξεία ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ ηεο ΓΔΞΑ-

ΓΔΠΦΑ (Ακηζηαλά, Θνθθηλφρσκα θ.ι.π.). 

Ζ αξρηθή ράξαμε ηνπ αγσγνχ θαη ηδηαίηεξα ε φδεπζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ππνβιεζείζα ΚΞΘΔ κέζα απφ ηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη ε πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζηαζκνχ ζπκπίεζεο Πεξξψλ ζε αγξνηηθή ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, πξνθάιεζε ηδηαίηεξε 

αλεζπρία θαη αλαγθαζηηθή παξέκβαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ. Νη Γεσηερληθνί σο 

άκεζα εκπιεθφκελνη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή κέζσ ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ ζχκβνπινπ 

ηεο πνιηηείαο πνπ είλαη ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. (θαη γηα ηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία ην Ξαξάξηεκα καο) 

ζαο παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, εθθξάδνληαο παξάιιεια ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ηηο 

έληνλεο ελζηάζεηο ηνπο: 

1. Η πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο γεο ε νπνία αθνξά θπξίσο γε 

πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. Ν αγσγφο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

ράξαμε ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία (Ξ.Δ. Πεξξψλ, Γξάκαο, Θαβάιαο), σο επί ην 

πιείζηνλ δηέξρεηαη απφ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ν 

πνιπηεκαρηζκφο πνπ ήδε πθίζηαηαη ε ειιεληθή γε θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο άκβιπλζεο 
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ηνπ θαηλφκελνπ απφ ηελ εθαξκνδφκελε αγξνηηθή πνιηηηθή ζηελ πεξηνρή (αλαδαζκνί, 

πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο…) 

αθπξψλνληαη. Νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή απφ ηηο πεξηνρέο 

δηέιεπζεο ηνπ αγσγνχ αθνξνχλ:  

 Απψιεηα θαιιηεξγνχκελεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη νιφθιεξε  

λνκνζεζία δηαρείξηζεο ηεο γεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο.   

 ππνρξεσηηθή αθαιιηέξγεηα πάλσ θαη πιεζίνλ ηνπ αγσγνχ. 

 πεξηνξηζκνχο ζηηο θαιιηέξγεηεο γχξσ απφ ηνλ αγσγφ,  

 κείσζε αμίαο ηεο γεο ιφγσ ηεκαρηζκνχ πεξηνξηζκψλ δφκεζεο (αγξνηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ), 

 ρακειέο απνδεκηψζεηο αμίαο γεο, αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ 

 άζθνπεο ή/θαη δπζρεξείο κεηαθηλήζεηο ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή, κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη κε πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο  

 δπζθνιία ππάξδεπζεο ζηα Ρελάγε,  

 αθχξσζε ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο.  

Ππγθεθξηκέλα, εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνχ (ζε δψλε 8+8 κέηξσλ) δελ ζα κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ βαζχξξηδεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο (νπσξψλεο, ακπέιηα, ειηέο, αθηηλίδηα, 

ξνδηέο θ.α.) αιιά θαη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο (κεδηθή), νη νπνίεο επδνθηκνχλ θαη είλαη ήδε 

εγθαηεζηεκέλεο. Ξνιιέο απφ απηέο έρνπλ εληαρζεί ζε θαιιηεξγεηηθά ζρέδηα 

επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη αλήθνπλ ζηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνσζεί ην 

ΞΑΑΡ. Ζ πξνθαινχκελε δεκηά δελ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ απνδεκίσζε (ε νπνία θαηά ην 

ζχλεζεο είλαη επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηεο γεο). Ζ αμία  θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο είλαη 

πνιιαπιάζηα, θαζφηη ζα ζηεξεζνχλ ηελ παξαγσγή θαη ησλ εζφδσλ απφ απηήο γηα ηα 

επφκελα 50 ρξφληα. Δπηζεκαίλνπκε εδψ ηηο εγθαηαζηάζεηο δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη 

νπνίεο αλήθνπλ ζε νκάδεο παξαγσγψλ δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ εθπνλνχληαη ή/θαη έρνπλ 

εθπνλεζεί θαη πινπνηεζεί Δπηρεηξεκαηηθά Πρέδηα πνπ έρνπλ επηδνηεζεί θαη αλήθνπλ ζηα 

νξγαλνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο (κεηαπνίεζε απφ ηηο νκάδεο παξαγσγψλ). Η παξνύζα 

ράξαμε δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο κε ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηα-

ζεηο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ΜΠΚΕ, αιιά αληίζεηα ηηο θαηαξγεί ή 

ηηο θαζηζηά δπζιεηηνπξγηθέο ή ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ ηηο δπζρεξαίλεη. 
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Ππλεπψο ε δεκηά πνπ αλαθέξνπκε επεθηείλεηαη θαη σο δεκηά ζηελ Δζληθή καο Νηθνλνκία, 

ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο απψιεηαο παξαγσγηθήο γεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηπρφλ επελδχζεσλ 

πνπ έγηλαλ ζε απηήλ (απνζήθεο, πνιπεηείο θπηείεο θ.ι.π.) κεηψλνληαο έηζη ην πξαγκαηηθφ 

φθεινο ηνπ αγσγνχ γηα ηε ρψξα καο. Ρέινο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππ’ φςε νη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

βηψλεη ε ρψξα. Πηα πιαίζηα απηά ε κείσζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ζηεξεί ην 

αλαθαίξεην δηθαίσκα απφ ηηο επφκελεο γεληέο λα αζρνιεζνχλ κε έλα απφ ηα αξραηφηεξα 

επαγγέικαηα ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηε βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ ηξνθή.  

2. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο ησλ  Σελαγώλ Φηιίππσλ, δελ θαίλεηαη πνπζελά ζηε 

ΜΠΚΕ λα έρεη ιεθζεί ππ’ όςε. Πε απηά ειινρεχεη ν πξαγκαηηθόο θίλδπλνο ηεο 

πξόζθιεζεο αηπρήκαηνο κεγάιε θιίκαθαο ιφγσ ηεο νξγαληθήο θαη αζηαζνχο 

δνκήο ησλ εδαθψλ ζηελ πεξηνρή, εδάθε ηα νπνία λα ζεκεηψζνπκε φηη είλαη ηδηαηηέξσο 

παξαγσγηθά. Ρα εδάθε απηά έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκβαίλνπλ ζε 

απηά ηα εμήο θαηλφκελα : 

 Σν θαηλόκελν ηεο ζπλίδεζεο εδαθώλ. Απφ ηελ απνμήξαλζε ησλ ηελαγψλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1930 έσο ζήκεξα θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ππάξρεη ζπλίδεζε (θπζηθή νμείδσζε), θαζίδεζε θαη 

ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο, ηερλεηή θαχζε απφ νξηζκέλνπο αζπλείδεηνπο αγξφηεο ή 

θπζηθή απφ θεξαπλνχο θαη βαζχ ζρίζηκν ησλ νξγαληθψλ εδαθψλ ιφγσ ησλ 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηεο ηχξθεο. Νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ εδάθνπο πνπ ζε κεξηθά ζεκεία θηάλεη 

ζρεδφλ ηα 9 κέηξα θαη κε κέζν φξν ηα 4 κέηξα. Απηφ άιισζηε δηαπηζηψλεηαη θαη 

πξαθηηθά απφ ηηο γέθπξεο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάλνημε ησλ ηελαγψλ ή άιια 

ζηαζεξά ζεκεία. Ππλεπψο, αλ ν αγσγφο ζαθηεί ζην βάζνο ζρεδηαζκνχ, είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη κεηά απφ 5 έσο 10 ρξφληα ν αγσγφο ζα βγεη ζηελ επηθάλεηα, ρσξίδνληαο 

φρη κφλν ηνλ θάκπν αιιά θαη ηα αγξνηεκάρηα κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ (θαηαθεξκαηηζκφο αγξνηεκαρίσλ θ.α.). 

 Ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία ησλ Ρελαγψλ Φηιίππσλ, ν 

θίλδπλνο κηαο εθνύζηαο ή αθνύζηαο ππξθαγηάο νδεγεί ζην θάςηκν ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο (ην ίδην ην έδαθνο δειαδή) κε θίλδπλν λα πάξεη 

θσηηά ν αγσγφο πξνθαιψληαο νιηθή θαηαζηξνθή, θαη δεδνκέλνπ φηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ν αγσγφο πεξλάεη θνληά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κπνξεί έλα ηπραίν 

ζπκβάλ - φρη κηθξήο πηζαλφηεηαο - λα ζπκβεί θαη λα πξνθαιέζεη έλα κε δηαρείξηζηκν 
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πξφβιεκα θαη κηα κε πξνβιέςηκε θαηαζηξνθή κεγάιεο έθηαζεο. Πηελ πεξίπησζε 

δε ηεο πξφθιεζεο ππξθαγηάο εμαηηίαο ηνπ αγσγνχ ζηα Ρελάγε Φηιίππσλ θαη ηεο 

θαηαζηξνθήο απφ απηήλ ηεο αθφκα αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ηφηε εγείξνληαη θαη 

δεηήκαηα απνδεκηψζεσλ πξνο ηνπο θαιιηεξγεηέο.  

 Ιφγσ ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηεο ηχξθεο παξαηεξείηαη έληνλε παξακφξθσζε θαη 

κεηαθίλεζε ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηέιεπζε βαξηψλ κεραλεκάησλ. Σν θαηλόκελν 

απηό πάλσ από ζεκεία πνπ ελδερνκέλσο ζα βξίζθεηαη ν αγσγόο εγθπκνλεί 

ηνλ θίλδπλν ζξαύζεο ηνπ αγσγνύ θαη ηεο πξόθιεζεο αηπρήκαηνο κε 

δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη θαηά ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

παληφο είδνο βαξέα κεραλήκαηα (γεσξγηθνί ειθπζηήξεο, θνξηεγά, 

ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο θ.α.). 

 Τπάξδεπζε ησλ Σελαγώλ Φηιίππσλ. Πηελ πεξηνρή απηή παξαηεξείηαη ην 

κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν θαηλφκελν ηεο ππάξδεπζεο, απηφο είλαη θαη ν κνλαδηθφο 

ηξφπνο άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηα Ρελάγε ζα 

θαηαζηξέςεη ηε κεραληθή δνκή ηνπ εδάθνπο θαη ζα νδεγήζεη ζηελ αδπλακία 

ππάξδεπζεο ησλ ρσξαθηψλ. πάξρεη άιισζηε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν κε ηελ 

ραιηθφζηξσζε ησλ θχξησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ. 

 Έληνλα πιεκκπξηθά θαηλόκελα. Ρα Ρελάγε ησλ Φηιίππσλ ιφγσ ησλ παξαπάλσ 

δηεξγαζηψλ (ζπλίδεζε, θαζίδεζε θ.ι.π.) ζε πνιιά ζεκεία θαη κεηά απφ έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο (ηα ηειεπηαία ρξφληα απηφ ζπκβαίλεη ζρεδφλ θάζε ρξφλν θαη 

πξννδεπηηθά ζε κεγαιχηεξε έθηαζε) πιεκκπξίδνπλ γηα αξθεηνχο κήλεο. Απηφ ην 

θαηλφκελν ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηηο εξγαζίεο επίβιεςεο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο ηνπ αγσγνχ δηφηη δελ ζα ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηφλ. 

3.  Ο αγσγόο ΣΑP θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ από ηελ πεδηάδα Νέζηνπ, ηελ Πεδηάδα 

ηνπ ηξπκόλα αιιά θαη από ηα Σελάγε Φηιίππσλ δηέξρεηαη θαη ηέκλεη 

πιεζώξα θεληξηθώλ θαη δεπηεξεπόλησλ αξδεπηηθώλ δησξύγσλ θαη δηθηύσλ 

αιιά θαη απνζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ θαη ζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ. Ζ χπαξμε θαη 

ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φισλ 

απηψλ ησλ πεδηλψλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Ππλεπψο, κε θαλέλα ηξφπν δελ πξέπεη 

λα δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ φζν θαη θαηά 

ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ. Ρπρφλ απνηπρία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ηνπ αγσγνχ 

TAP ζα πξνθαιέζεη εθαηνκκχξηα δεκηέο ζε ρηιηάδεο παξαγσγνχο, νη νπνίνη ζα απαηηνχλ 

ηηο λφκηκεο απνδεκηψζεηο απφ ηελ εηαηξεία, πέξαλ ηεο θνηλσληθήο αλαζηάησζεο πνπ ζα 
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δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαηηέξσο απηά ηα 

δίθηπα (αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κελ θαλνληθά αιιά είλαη 

θαηά θαλφλα απαξραησκέλα κε δηαξξνέο. Ρπρφλ απξφζεθηεο επεκβάζεηο θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζε απηά θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πε θάζε πεξίπησζε δηέιεπζεο 

απφ εγγεηνβειηησηηθά έξγα, απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ ηδηαίηεξεο κειέηεο θαη 

απεηθφληζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα, θαζφηη ζηηο ζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο γίλνληαη θαηά θαηξνχο εξγαζίεο 

εθβάζπλζεο θαη θαζαξηζκνχ (αζηαζήο ππζκέλαο) θαη ζηηο αξδεπηηθέο δηψξπγεο ππάξρεη 

ε επνρηαθή δηέιεπζε λεξνχ απφ απηέο φπνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα 

δεδνκέλνπ θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαξξνέο ιφγσ παιαηφηεηαο. 

4. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ 

πκπίεζεο λνηίσο θαη πιεζίνλ ηεο πφιεο ησλ Πεξξψλ θαη αλάκεζα ζηα ρσξηά 

Θσζηαληηλάην – Θξίλνο – Λενρψξη – Λέν Πθνπφ θαη Βαιηνηφπη κε επίπεδα ζνξχβνπ 

απμεκέλα. Νη κειεηεηέο εξκελεχνληαο απζαίξεηα (απφ έξεπλα πνπ θάλακε θαη 

ζχκθσλα θαη κε ηελ άπνςε ηεο Γ/ληξηαο θαο Μέλνπ θαη ηνπ Ρκεκαηάξρε Θνξχβνπ θνπ 

Θαξακέξνπ ηεο Γ/λζεο Ξνηφηεηαο Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα θαη Θνξχβνπ ηνπ ΞΔΘΑ) 

ζπλνκηιία ηνπο κε ην ΞΔΘΑ νξίδνπλ σο βηνκεραληθή πεξηνρή ηελ ελ ιφγσ 100% 

γεσξγηθή πεξηνρή θαη ζε απνζηάζεηο απφ 1800 κ. θαη κεηά νηθηζηηθή. Ρα φξηα ζνξχβνπ - 

ηα νπνία γηα λα ηεξεζνχλ έρνπλ παξεξκελεπηεί νη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο  - έρνπλ 

νξηζηεί κε ην ΞΓ 1180/1981. Δπηβαξχλνληαη έηζη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο κε έλαλ 

24σξν κφληκν ζφξπβν πάλσ απφ ηα φξηα, θαηαζηξέθνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Νη 

κεηξήζεηο δε ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζε κία θαη κφλε λχρηα δίπια ζε δξφκνπο θαη φρη 

εληφο ηεο νηθίαο κε αλνηρηά παξάζπξα φπσο νξίδεη ην Ξ.Γ.. 

Αθφκα απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ δηφηη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα 

ηεο κειέηεο απμάλνπλ ηα επίπεδα ΛΝΣ απφ ειάρηζηα (κεηξεκέλα κάιηζηα ηνλ ρεηκψλα 

κε ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο ελ ιεηηνπξγία) ζε επίπεδα απαξάδεθηα γηα ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ (αχμεζε απφ 19,5% ηνπ νξίνπ πγείαο ζην 70%) π.ρ. ζην ρσξηφ 

Θσζηαληηλάην.  

Γηα ηελ νπηηθή φριεζε θαη πξνζβνιή ηνπίνπ ηνπ αλνηθηνχ θάκπνπ παξαζέηνπλ 

ιαλζαζκέλε εηθφλα κε ην ζηαζκφ πξνο Βφξεηα ηνπ Λένπ Πθνπνχ, ελψ ε πξνηεηλφκελε 

ζέζε ηνπ ζηαζκνχ είλαη Γπηηθά. 
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Σν θπξηόηεξν όκσο είλαη όηη ζέηνπλ ζε θίλδπλν πηζαλνύ αηπρήκαηνο – 

έθξεμεο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππθλνθαηνηθεκέλεο γχξσ πεξηνρήο (ζε παξφκνηα 

αηπρήκαηα ε αθηίλα ηνπ σζηηθνχ θχκαηνο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 3 κε 3,5 ρικ, 

αλάινγα κε ηελ ηνπνγξαθία ηεο ζέζεο). Αλ ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε ηε ζπρλφηεηα ησλ 

αηπρεκάησλ ζε ζηαζκνχο ζπκπίεζεο, πρ. ζηηο ΖΞΑ κφλν απφ ην 2000 έσο ζήκεξα 

έρνπλ θαηαγξαθεί 22 ζνβαξά αηπρήκαηα ζε ζηαζκνχο ζπκπίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, 

αλάκεζα ζε ζπλνιηθά 258 ζνβαξά αηπρήκαηα αγσγψλ θαπζίκσλ. Δλαιιαθηηθά γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ ν ζηαζκφο ζπκπίεζεο ζα κπνξνχζε λα εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρή 

ηνπ φξνπο Βεξηίζθνπ πνπ δηέξρεηαη ν αγσγφο θαη ππάξρνπλ πςίπεδα ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο απφ ηνπο ειάρηζηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο, απνθνκκέλα νπηηθά θαη αθνπζηηθά 

απ’ απηνχο, φπνπ επηθξαηνχλ θαη άλεκνη ηθαλνί λα δηαζπείξνπλ θαη λα αξαηψζνπλ ηελ 

αέξηα ξχπαλζε ηνπ Πηαζκνχ Ππκπίεζεο. 

5. Θέκα ππάξρεη θαη ζηε δηάβαζε ηνπ πνηακνύ ηξπκόλα κηα θαη ν πνηακφο θπιάεη 

ζε ηερλεηή θνίηε, κε πάξα πνιιέο θεξηέο χιεο θαη πξνβιέπεηαη φηη ζην κέιινλ ε 

εθβάζπλζε ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ηνπ πνηακνχ πξνο ηε 

ζάιαζζα. 

6. Μεγάινο αξηζκόο αγξνηεκαρίσλ εθάπηνληαη επί ησλ εζληθώλ θαη επαξρηαθώλ 

νδώλ θαη ζεσξνύληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζε εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε. Ζ 

δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ κέζα απφ απηά πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα δφκεζή ηνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη ε εκπνξηθή ηνπο αμία. Ππλεπψο θαηά ηελ πιεξσκή ησλ 

απνδεκηψζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη απηή ε παξάκεηξνο. 

7.  Η πεδηάδα ηεο Νέαο Καξβάιεο - παξά ην κηθξφ ηεο κέγεζνο - ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αγξνηηθή αλάπηπμε θαζφηη θαιιηεξγνχληαη ζε απηήλ δπλακηθέο 

θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ. Ζ πεδηάδα απηή φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πιεγεί 

απφ ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θη έρεη θαηαηκεζεί απφ ηελ Δγλαηία νδφ. Ξεξαηηέξσ 

θαηάηκεζή ηεο θαη απφ ηνλ αγσγφ ΡΑΟ ζα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε απηήλ θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  

 

Ρνλίδνπκε γηα κηα αθφκα θνξά φηη δελ είκαζηε αληίζεηνη ζε έλα έξγν, ην νπνίν είλαη 

πξάγκαηη Δζληθήο ζεκαζίαο. Θα πξέπεη φκσο λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε θαηά κήθνο ηεο 

ράξαμεο, λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζεκείσλ ζχλδεζεο, φπσο αλαθέξεη ε ΚΞΘΔ, αιιά δελ 

είλαη εκθαλψο δηαθξηηά απηά ηα ζεκεία απφ ηε ππνβιεζείζα κειέηε. Γηα λα αμηνπνηεζεί 

ινηπφλ αλαπηπμηαθά ην έξγν ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
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o Ρν αέξην πνπ ζα δηέξρεηαη απφ ηνλ αγσγφ λα κελ είλαη ηξάλδηη, αιιά λα αμηνπνηείηαη 

απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία ζε ζπκθέξνπζεο ρακειέο ηηκέο. Ζ 

αμηνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θαηαζθεπή νηθηαθνχ δηθηχνπ θαηαλάισζεο 

αεξίνπ ζηε Γξάκα, Θαβάια θαη Πέξξεο. Νηθηαθφ δίθηπν πνπ ζα γίλεη ζχληνκα 

ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΞΑ, φπσο απηέο 

παξνπζηαζηήθαλ ζηνλ Ρχπν. 

o Λα γίλνπλ επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή αμηνπνίεζεο ηνπ αεξίνπ. Ρέηνηεο επελδχζεηο 

κπνξεί λα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζεξκνειεθηξηθήο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ή ζεξκνθήπηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο 

(ιεηηνπξγεί ήδε κηα ζην Κηθξνρψξη Γξάκαο).  Ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη πηζαλέο πεξηβαιινληηθά θηιηθέο επελδχζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη εηζφδεκα ζηνλ ηφπν καο. 

o Λα ππάξρνπλ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία πνπ ζα σθειήζνπλ 

άκεζα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ψζηε λα γίλεη εκθαλήο κηα ηεξάξρεζε ησλ έξγσλ θαη 

ησλ δξάζεσλ ζηελ ΚΞΘΔ. Ζ  θαηαζθεπή ελφο αγξνηηθνχ δξφκνπ ζε κηα πεξηνρή κε 

αγξνηηθφ ραξαθηήξα, ηίζεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ελφο 

πάξθνπ.  

o Λα κελ θαηαζηξέθεηαη αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, δηφηη ε απψιεηα 

απηήο ηεο γεο ζε βάζνο ρξφλνπ αληηζηαζκίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα νθέιε ηνπ έξγνπ 

ηνπ αγσγνχ θαη δεκηψλεη νηθνλνκηθά θαη κφληκα ηηο ηνπηθέο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο. 

o Λα κελ θαηαζηξέθεη έλαο ηέηνηνο αγσγφο ην θπζηθφ θαη αγξνηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα ησλ νπνίσλ ε αμία είλαη 

αλππνιφγηζηε.  

o Θεσξνχκε επίζεο ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ΚΞΘΔ, ζει. 9 απφ 14, θεθ. 10, «φηαλ ε φδεπζε ζα δηαζηαπ-

ξσζεί κε πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή ζηα κέηξα αληηκεηψπηζεο είλαη ε απνθπγή 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε επαίζζεηεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο δψλεο 

εξγαζίαο ζε 28m θαζψο θαη ηα 18m ζε πςφκεηξν, θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή 

ελφο Πρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα». Γξάζεηο γηα ηηο νπνίεο, δελ γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ην εάλ είλαη ζχλλνκεο κε αλαθνξά ζηε λνκνζεζία. Δπίζεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζε νκάδα πεπζχλσλ Νηθνινγηθψλ Δξγαζηψλ, ε νπνία φκσο πνπ ζα 

αλήθεη; θαη απφ πνηνπο ζα ζηειερψλεηαη; (απαξαίηεηε είλαη ε ζπκκεηνρή δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ). Δδψ λα ιάβνπκε ππ΄ φςε καο ηε ζπξξίθλσζε θαη ηε δπζπξαγία πνπ 
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πθίζηαηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο λα επηβιέςεη ή/ θαη λα ζπλεπηθνπξήζεη, έλα ηέηνην 

έξγν. 

o Δπίζεο ζην Θεθ.0, ζει. 10 απφ 87, γίλεηαη αλαθνξά ζηε βειηίσζε πθηζηάκελσλ 

δξφκσλ πξφζβαζεο ζε ζπλνιηθφ κήθνο 30 km, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

πξφβιεςε αδεηνδφηεζεο απηψλ ησλ έξγσλ. [Ππκβαίλεη ηαθηηθά λα θαηαηίζεηαη ε 

ΚΞΘΔ γηα έλα έξγν λα κελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε δξφκν πξφζβαζεο (δηάλνημεο- 

δηαπιάηπλζεο – πξφζβαζεο) λα γίλεηαη ην έξγν θαη λα κπαίλεη πξφζηηκν απφ ην 

δαζαξρείν γηα ηα δέλδξα πνπ θφπεθαλ ή λα γίλεηαη πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο 

απνβνιήο γηα ηε δηαπιάηπλζε πνπ έγηλε, κε ιίγα ιφγηα λα απαζρνινχληαη φιεο 

απηέο νη ππεξεζίεο ρσξίο ιφγν, ιφγσ θαθνχ ζρεδηαζκνχ]  

 

ε θάζε πεξίπησζε ην Παξάξηεκα καο είλαη γεληθόηεξα αληίζεην κε ηε 

δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ από γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζαο 

αλαθέξακε παξαπάλσ. Εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί θαη λα ζρεδηαζηεί ν αγσγόο ιακβάλνληαο ππ΄ όςε δεδνκέλα 

ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ γηα ηελ όδεπζε ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ, πξνζκεηξώληαο θαη 

ηεξαξρώληαο ηα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ αγσγό κε ηηο δεκηέο πνπ 

απηόο ζα πξνθαιέζεη ζηελ Εζληθή Οηθνλνκία θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία γεληθόηεξα 

ιακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε πάληνηε ην θξηηήξην ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο 

κέγηζηεο πξνζηαζίαο ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. Έηζη, ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα απνδείμεη όηη πξαγκαηηθά ιακβάλεη ππ όςε ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο αμηνινγήζεηο, 

παξαβιέπνληαο ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ πνπ όινη αληηιακβαλόκαζηε 

όηη κε ηελ παξνύζα όδεπζε είλαη ην κηθξόηεξν δπλαηό γηα απηήλ, 

αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα θαη θηλδύλνπο πξόθιεζεο κεγάισλ αηπρεκάησλ, 

όπσο αλαιύζακε παξαπάλσ. 

 

Θιείλνληαο ηηο απφςεηο καο γηα ην ζέκα απηφ ζα ζέιακε λα πξνβνχκε ζε κηα 

αληηπξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ ράξαμε ηνπ αγσγνχ. Όκσο κηα αληηπξφηαζε γηα λα ραίξεη 

εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ ζα πξέπεη πξψηα λα κειεηεζεί ελδειερψο θαη ζε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο (γεσινγηθέο, ηερληθέο, νηθνλνκνηερληθέο θ.α.) απφ κηα νξγαλσκέλε 

κειεηεηηθή νκάδα κε πιεζψξα επηζηεκφλσλ, ζαλ απηή πνπ δηαζέηεη ε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξία.  
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Ρν Ξαξάξηεκά καο αδπλαηεί (ρξνληθά θαη ηερληθά) λα ηεθκεξηψζεη ηελ αληηπξφηαζή ηνπ 

δεδνκέλν πνπ εγθπκνλεί ηελ απαμίσζε ηεο. Ξαξ’ φια απηά πξνηείλεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε 

φδεπζεο, ηελ νπνία θαιφ ζα ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία κε ηηο 

ππνδνκέο θαη ην έκςπρν δπλακηθφ πνπ απηή δηαζέηεη θαη ζηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ζα 

καο βξεη αξσγνχο κε ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, πνπ δηαζέηνπκε. Πε θάζε πεξίπησζε θχξην 

κέιεκα φισλ καο ζα πξέπεη λα είλαη, ε  δηαθχιαμε  γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη θάζε 

ελαιιαθηηθή ράξαμε πνπ ζα εμεηάζεη ε εηαηξεία (θαηφπηλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ, 

ή πξσηνβνπιίαο ηεο εηαηξείαο) ζεσξνχκε φηη  ζα πξέπεη ππεξεηεί –ή / θαη λα πιεξνί απηφ 

ην θξηηήξην  

Ππγθεθξηκέλα, ν αγσγφο ΡΑΟ ζα κπνξνχζε λα δηέιζεη απφ ηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο 

πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη φπνπ είλαη εθηθηφ αθφκα θαη απφ ηηο 

θνξπθνγξακκέο ησλ νξεηλψλ απηψλ πεξηνρψλ ρσξίο λα ζίμεη γαίεο πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο. Όπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κπνξεί λα πεξάζεη απφ ρνξηνιηβαδηθέο 

εθηάζεηο θαη πξφπνδεο νξεηλψλ φγθσλ. Κηα ηέηνηα ράξαμε παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

α) Ν αγσγφο ζα δηέξρεηαη απφ δαζηθέο εθηάζεηο, ζπλεπψο επεηδή γχξσ απφ ην αγσγφ ζα 

γίλεηαη ζπλερψο ε αλάινγε απνςίισζε ζα κπνξέζεη ν αγσγφο λα απνηειέζεη κηα πνιχ 

θαιή αληηππξηθή δψλε, ε νπνία φηαλ ζα δηέξρεηαη κεξηθά κέηξα πην θάησ απφ ηηο 

θνξπθνγξακκέο, ζηελ ππήλεκε πιεπξά ηνπο. Ζ ζέζε απηή δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

αλάζρεζεο ηεο θσηηάο, ελψ ζηελ άιιε πεξίπησζε, φηαλ πεξλάεη απφ ηνπο πξφπνδεο 

βνπλψλ ζα απνηειεί κηα πνιχ θαιή αληηππξηθή δψλε πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηνπο εθεί 

εγθαηεζηεκέλνπο νηθηζκνχο. 

β) Λνκηθά θσιχκαηα δελ ππάξρνπλ θαζψο ηα δαζαξρεία θαη νη άιιεο εκπιεθφκελεο 

ππεξεζίεο δίλνπλ ηέηνηεο άδεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ εζληθήο ζεκαζίαο, φπσο ν 

αγσγφο ΡΑΟ. Πε απηή ηε ράξαμε ζα γίλεη θαη πξφβιεςε γηα ηνπο δξφκνπο πξφζβαζεο. 

Ξηζαλφλ λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη νη ήδε ππάξρνληεο δαζηθνί δξφκνη θη έηζη 

ζα ζπληνκεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο γηα ηε βειηίσζε  ησλ δξφκσλ 

πξφζβαζεο. 

γ) Γηα ηε δαζηθή έθηαζε πνπ ζα απνςηισζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή, ε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία ζα κπνξνχζε κε δηθά ηεο έζνδα λα αλαδαζψζεη κηα θακέλε δαζηθή έθηαζε 

ίζνπ εκβαδνχ ζηελ πεξηνρή δηαηεξψληαο έηζη ην δαζηθφ ηζνδχγην θαη επηδεηθλχνληαο 

έκπξαθηα ηνπο θηινπεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ ΚΞΘΔ θαη ην 

θηινπεξηβαιινληηθφ πξνθίι ηεο εηαηξείαο.  
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δ) Γελ ζα δηαηαξαρζεί θαζφινπ ε κεηαθίλεζε ηεο άγξηαο παλίδαο θαζφηη δελ 

πεξηθξάζζεηαη ν αγσγφο αιιά ηνπλαληίνλ ζα δεκηνπξγήζεη απαξαίηεηα ιηβαδηθά 

ελδηαηηήκαηα γηα ηα άγξηα δψα. 

ε) Ξηζαλή αχμεζε ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί κε ηελ απνθπγή 

ρνξήγεζεο ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα δνζνχλ γηα ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο (πνιπεηείο θπηείεο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα, απνζήθεο θ.ι.π.) ζηελ 

ππάξρνπζα ράξαμε, ηελ απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ εθηάζεσλ 

ζην δηελεθέο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο αηπρεκάησλ ζηα Ρελάγε 

θαη αιινχ. Ρφηε κφλν ην θφζηνο απηφ δελ θαληάδεη ηφζν πςειφ θαη ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί αλαιπηηθά. Ξφζν κάιινλ φηαλ δελ ζα δνζεί απνδεκίσζε γηα ηηο δαζηθέο 

εθηάζεηο πνπ ζα δηέιζεη ν αγσγφο αιιά ζα γίλνπλ νη αλάινγεο αλαδαζψζεηο.  

ζη) Θα δεκηνπξγεζνχλ βνζθήζηκεο εθηάζεηο απαξαίηεηεο ζηελ αλεξρφκελε εθηαηηθή 

θηελνηξνθία θαη κειηζζνθνκία ηεο πεξηνρήο. 

δ) Ρν μπιψδεο ιήκκα πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ απνςίισζε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα 

δηαηεζεί ζε άπνξνπο ζπκπνιίηεο καο γηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο ηνπο, 

εληζρχνληαο έηζη ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο εηαηξείαο. 

 

Θιείλνληαο ηηο απφςεηο καο, γηα κηα αθφκα θνξά ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε 

δηαθχιαμεο ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αλάγθε αιιαγήο ηεο ρσξνζέηεζεο 

ηνπ ζηαζκνχ ζπκπίεζεο ζηηο Πέξξεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ ΡΑΟ, δηφηη απηά (αγξνηηθή γε θαη αγξφηεο) απνηεινχλ κεγάιν 

θεθάιαην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο κέζα ζηε δεηλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ φινη καο 

πεξλάκε. Άιισζηε ζηα πέληε ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ έρνπκε δηαλχζεη κφλν ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο (θαη ν άκεζα εμαξηψκελνο απφ απηφλ δεπηεξνγελήο) ηεο νηθνλνκίαο κε 

αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα έρεη λα επηδείμεη ζεκάδηα αληνρήο θαη αληίζηαζεο 

ζηελ θξίζε ζε ζρέζε ηνπο άιινπο 2 ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

ππνρψξεζε θαη χθεζε. Ν ζσζηφο Πηξαηεγηθφο Πρεδηαζκφο απνηειεί αδήξηηε ππνρξέσζε 

θαη αλάγθε φισλ καο θαη ίζσο λα είλαη ην κνλαδηθφ δεδνκέλν πνπ ζα νδεγήζεη ηε ρψξα 

ζηελ θάζε αλάπηπμεο, γη’ απηφ θαη ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχκε φινη  ζηνρεχνληαο πξνο ηελ 

θαιχηεξε ράξαμε – φδεπζή ηνπ αγσγνχ. 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη ε ίδηα ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη θαη 

απφ κφλε ηεο λα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ ΡΑΟ, πνπ δελ 
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ζα ζίγνπλ ηε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο καο. 
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