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    Αμηόηηκε θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε 

ε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε ην κέινο ηεο ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θ. Αιέμαλδξνο 

Σζάκεο  ζην γξαθείν ζαο ζηελ ΠΔ εξξώλ ηελ Παξαζθεπή 30/5/2014 καδί κε εθπξνζώπνπο 

άιισλ θνξέσλ, ην παξάξηεκα καο ζαο παξαζέηεη θαη γξαπηώο ηα όζα εηπώζεθαλ από ηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ. 

ρεηηθά κε ηνλ ζηαζκό ζπκπίεζεο όπσο έρνπκε αλαθεξζεί θαη ζην ππ. αξηζκ. πξση. 843/27-

09-2013 έγγξαθν καο, ηνλίδνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε εγθαηάζηαζε απηνύ 

πιεζίνλ κηαο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ. πλεπώο κε ραξά 

πιεξνθνξεζήθακε ηελ αιιαγή ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ ζηαζκνύ ζπκπίεζεο ζε ρώξν πνπ δελ 

ζα πξνθαιεί πξνβιήκαηα. Δίκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ζαο βνεζήζνπκε πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε ζπκκεηέρνληαο θαη ζηελ επηηξνπή πνπ ζα δηεξεπλήζεη ηελ λέα ρσξνζέηεζε ηνπ 

ζηαζκνύ ζπκπίεζεο. Πξνηείλνληαο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ν θ. ηέθνο Κσλ/λνο, Γεσπόλνο, 

πξόεδξνο ηνπ ΓΟΔΒ εξξώλ, Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη Πξντζηάκελνο ηνπ 

ΚΔΠΠΤΔΛ εξξώλ θαη ν θ. Σζάκεο Αιέμαλδξνο, Γαζνιόγνο-Πεξηβαιινληνιόγνο ζην 

Γαζαξρείν εξξώλ θαη κέινο ηεο ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ από ηελ γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο ζην ππ. αξηζκ. 

πξση. 843/27-09-2013 έγγξαθν καο, ηνλίδακε ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

θαιιηεξγνύκελεο γεο από ηελ πεξαηηέξσ μείωζη ηης, η οποία μείωζη αθορά κσρίως γη 

σψηλής παραγωγικόηηηας. Ο αγσγόο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ πξνηεηλόκελε ράξαμε 

ζηελ Π.Δ. εξξώλ, σο επί ην πιείζηνλ δηέξρεηαη από θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο. Ο πνιπηεκαρηζκόο πνπ ήδε πθίζηαηαη ε ειιεληθή γε θαζώο θαη νη 

πξνζπάζεηεο άκβιπλζεο ηνπ θαηλόκελνπ από ηελ εθαξκνδόκελε αγξνηηθή πνιηηηθή ζηελ 

πεξηνρή (αλαδαζκνί, πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, πξόσξεο 

ζπληαμηνδόηεζεο…) αθπξώλνληαη. Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή από 

ηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο ηνπ αγσγνύ αθνξνύλ:  
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 Απώιεηα θαιιηεξγνύκελεο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη νιόθιεξε  

λνκνζεζία δηαρείξηζεο ηεο γεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο.   

 ππνρξεσηηθή αθαιιηέξγεηα πάλσ θαη πιεζίνλ ηνπ αγσγνύ. 

 πεξηνξηζκνύο ζηηο θαιιηέξγεηεο γύξσ από ηνλ αγσγό,  

 κείσζε αμίαο ηεο γεο ιόγσ ηεκαρηζκνύ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηόζν γηα νηθηζηηθή όζν 

θαη γηα αγξνηηθή ρξήζε (π.ρ. απνζήθεο, ζηάβινη,  θ.ι.π.), 

 ρακειέο απνδεκηώζεηο αμίαο γεο, αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο πξσηνγελώλ 

πξντόλησλ 

 άζθνπεο ή/θαη δπζρεξείο κεηαθηλήζεηο ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή ιόγσ ηνπ αγσγνύ, κε όηη 

απηό ζπλεπάγεηαη κε πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο  

 αθύξσζε ησλ εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο ή ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε 

επηπιένλ θόζηνο παξεκβάζεσλ ώζηε ηα έξγα απηά λα παξακείλνπλ ιεηηνπξγηθά. ηα 

δε έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην κέιινλ ζα ππάξρνπλ δπζρέξεηεο θαη επηπιένλ 

θόζηνο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο ιόγσ ηνπ αγσγνύ.  

πγθεθξηκέλα, ζε κηα δώλε εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνύ δελ ζα κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ 

βαζύξξηδεο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο επδνθηκνύλ θαη είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο. Πνιιέο όκσο 

από απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο έρνπλ εληαρζεί ζε θαιιηεξγεηηθά ζρέδηα επηδνηνύκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαη αλήθνπλ ζηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνσζεί ην ΤΠΑΑΣ. Ζ 

πξνθαινύκελε δεκηά δελ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ απνδεκίσζε. Ζ αμία  ηεο θαιιηεξγήζηκεο 

έθηαζεο είλαη πνιιαπιάζηα, θαζόηη ζα ζηεξεζνύλ ηελ παξαγσγή θαη ησλ εζόδσλ από απηήλ 

γηα ηα επόκελα 50 ρξόληα. πλεπώο ε δεκηά πνπ αλαθέξνπκε επεθηείλεηαη θαη σο δεκηά ζηελ 

Δζληθή καο Οηθνλνκία, ιόγσ ηεο πνιύρξνλεο απώιεηαο παξαγσγηθήο γεο θαη ηεο 

θαηαζηξνθήο ηπρόλ επελδύζεσλ πνπ έγηλαλ ζε απηήλ (απνζήθεο, πνιπεηείο θπηείεο θ.ι.π.) 

κεηώλνληαο έηζη ην πξαγκαηηθό όθεινο ηνπ αγσγνύ γηα ηε ρώξα καο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ζνβαξά ππ’ όςε νη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ζηελ παξνύζα ρξνληθή ζπγθπξία κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλεη ε ρώξα. ηα πιαίζηα απηά ε κείσζε ηεο θαιιηεξγνύκελεο 

έθηαζεο ζηεξεί ην αλαθαίξεην δηθαίσκα από ηηο επόκελεο γεληέο λα αζρνιεζνύλ κε έλα από 

ηα ζεκαληηθόηεξα επαγγέικαηα ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηε θύξηα αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα 

ηξνθή. 

 

Αν ηελικά όμως η πολιηεία προκρίνει ηην σθιζηάμενη λύζη διέλεσζης ηοσ αγωγού 

μέζα από εκηάζεις σψηλής παραγωγικόηηηας ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ηα αθόινπζα κέηξα 

γηα ηνλ κεηξηαζκό ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ :  



   

I. Αύμεζε ηνπ ειάρηζηνπ βάζνπο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνύ ζηηο εθηάζεηο πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ζε εθηάζεηο κε ηδηαίηεξα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 

Πξνβαηάο). 

II. Να πξνζαξηεζεί θαηάινγνο από ηελ εηαηξεία ηνπ ΣΑΡ ζηελ ΜΚΠΔ κε ηα βαζύξξηδα 

θπηά πνπ δελ κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ ζηε δώλε ηνπ αγσγνύ, ώζηε λα γλσξίδνπλ νη 

αγξόηεο θαη λα θάλνπλ ην πξνγξακκαηηζκό ηνπο ζε ζρέζε θαη κε ηελ έληαμε ηνπο ζε 

επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα (Νένη Αγξόηεο, ρέδηα Βειηίσζεο, θ.ι.π.). 

III. Να αμηνινγεζνύλ νη επηπηώζεηο θαη ην επηπιένλ θόζηνο πνπ δεκηνπξγεί ε όδεπζε ζε 

αλαδαζκνύο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη. 

IV. Να αμηνινγεζνύλ νη επηπηώζεηο ζε πθηζηάκελα έξγα ππνδνκήο θαη ην θόζηνο ησλ 

απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζήο ηνπο. 

V. Να αμηνινγεζνύλ ηα επηπιένλ θόζηε πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ κειέηε -  θαηαζθεπή 

λέσλ έξγσλ ππνδνκήο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππεξθεξάζνπλ ηνλ αγσγό. Πνηνο ζα 

επηβαξύλεηαη κε ηα επηπιένλ θόζηε π.ρ. γηα έλαλ δξόκν, ή έλα αξδεπηηθό δίθηπν πνπ 

ζα δηαζηαπξώλεηαη κε ηνλ αγσγό; 

VI. Από ηελ εκπεηξία καο ζε αλάινγα έξγα παξαηεξνύκε πηώζε ηεο απόδνζεο ησλ 

εθηάζεσλ πέξημ ηνπ αγσγνύ ζε καθξνρξόληα βάζε. Γείηε παξαθάησ ηα εκθαλή  

παξαδείγκαηα από ηνλ αγσγό ηεο ΓΔΠΑ – ΓΔΦΑ ζε αγξνύο: 



   

 

Πξνηείλνπκε λα ζεζκνζεηεζεί κηα επηηξνπή πνπ ζα αμηνινγεί ην εύινγν, ελδερόκελσλ 

απνδεκηώζεσλ ζε καθξνρξόληα βάζε γηα ηνπο αγξόηεο. ε απηή ηελ επηηξνπή κπνξεί 

λα ζαο ζπλδξάκεη θαη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα όια όζα ζαο αλαθέξακε παξαπάλσ θαη γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίληζε ή επηπιένλ πιεξνθνξία.   

 

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 
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