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Θέμα: «Γεληθέο απόςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηεο Μ.Π.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ‘Μ.Τ.Ζ.Δ. Θόινο ηζρύνο 4,4 MW επί ηνπ ξέκαηνο Αξθνπδόξεκα,
Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, Π.Δ. Γξάκαο’ »
σετ.: Τπ. αξηζκ. πξση. ΓΓ1566/24-3-2014 πξόζθιεζε ζαο.
σετ.: Τπ. αξηζκ. πξση. 17/3-3-2008 έγγξαθν καο.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ζαο, πεξί ηεο δηαηύπσζεο άπνςεο
θάζε ελδηαθεξόκελνπ πνιίηε ή θνξέα επί ηεο Μ.Π.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ
έξγνπ «Μ.Τ.Ζ.Δ. Θόινο ηζρύνο 4,4 MW επί ηνπ ξέκαηνο Αξθνπδόξεκα, Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ, Π.Δ. Γξάκαο», ην Παξάξηεκά καο ζέιεη λα ζαο θαηαζέζεη ηηο γεληθέο ηνπ
απόςεηο επί ηνπ ζέκαηνο.
Όπσο πηζαλόλ λα γλσξίδεηε ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο
ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Ν1474/1984) θαη ζπγθεθξηκέλα «2β) Γλσκνδνηεί …. γηα θάζε
κέηξν πνπ έρεη ζρέζε κε: …. ββ) ηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη εηδηθόηεξα ηνπο εδαθηθνύο,
δαζηθνύο, αιηεπηηθνύο, νξπθηνύο θαη πδάηηλνπο πόξνπο ηεο ρώξαο». Σν δε Παξάξηεκα καο
κε ρώξν επζύλεο ηνπο λνκνύο Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ έρεη σο κέιε ηνπ όινπο ηνπο
Γεσηερληθνύο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο, Κηεληαηξηθήο, Γεσινγίαο θαη
Βηνινγίαο-Ηρζπνινγίαο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο.
Κηλνύκελνη ζηα πιαίζηα απηά ην Παξάξηεκα καο ήδε από ην 2008 κε ην αλσηέξσ
ζρεηηθό πνπ ζαο επηζπλάπηνπκε είρε εθθξάζεη ηηο ζνβαξέο ηνπ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ ζην νηθνζύζηεκα από ηελ θαηαζθεπή ΜΤΖΔ
ζηνπο παξαπόηακνπο ηνπ Νέζηνπ ζηνηρεηνζεηώληαο ηηο επηθπιάμεηο απηέο κε επηρεηξήκαηα

αλαθεξόκελνη εθηελώο θαη ζην Αξθνπδόξεκα ζην νπνίν ζθνπεύεη λα θαηαζθεπαζηεί ε
ζπγθεθξηκέλε ΜΤΖΔ.
Σν Αξθνπδόξεκα είλαη ν κεγαιύηεξνο θαη ν ηειεπηαίνο ειεύζεξνο παξαπόηακνο ηνπ
Νέζηνπ πνπ απνξξέεη θαηάληε ησλ θξαγκάησλ ηνπ πνηακνύ θαη εθεί έγθεηηαη θαη ε κεγάιε
νηθνινγηθή ηνπ ζεκαζία. Ζ ζέζε απηή ηνπ παξαπόηακνπ πξνζθέξεη ηα παξαθάησ
επεξγεηήκαηα ζε όιν ην νηθνζύζηεκα ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ:
Α) Δίλαη ε ηειεπηαία ζηαζεξή πεγή θεξηώλ πιώλ ζην επξύηεξν νηθνζύζηεκα ηνπ Γέιηα ηνπ
Νέζηνπ. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ ζηελ θύξηα θνίηε ηνπ Νέζηνπ κεδελίζηεθε ε
παξνρή θεξηώλ πιώλ ζην νηθνζύζηεκα από ηνλ Νέζην (κε εμαίξεζε απηή ηνπ
Αξθνπδνξέκαηνο) δηόηη ηα θξάγκαηα ιεηηνπξγνύλ σο κηα γηγαληηαία δεμακελή θαζίδεζεο. Ζ
έιιεηςε θεξηώλ πιώλ έρεη κεδελίζεη ηηο απνζέζεηο ζην Γέιηα ηνπ πνηακνύ θαη έρεη απμήζεη
αλεζπρεηηθά ηε δηάβξσζε ζηε δπηηθή πεδηάδα ηνπ Νέζηνπ πξνθαιώληαο ηελ απώιεηα
κεγάισλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ θαη ηελ κε αληηζηξεπηή ππνβάζκηζε άιισλ
(πθαικύξσζε ηνπο), επηπξόζζεηα ε δηάβξσζε απηή έρεη επεθηαζεί θαη ζηα αλαρώκαηα
πνπ πξνζηαηεύνπλ ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηεο Γπηηθήο Πεδηάδαο ηνπ Νέζηνπ πνπ όπσο
γλσξίδεηε είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξαγσγηθόο ρώξνο αιηεπκάησλ ζηελ πεξηνρή,
απεηιώληαο ηα κε ξήμε θαη θαηαζηξνθή ησλ ιηκλνζαιαζζώλ απηώλ. Πέξαλ απηνύ ε
παξαγσγηθόηεηα ζε αιηεύκαηα ζηνλ ζαιάζζην ρώξν γύξσ από ην δέιηα ηνπ Νέζηνπ
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ θεξηώλ πιώλ.
πγθεθξηκέλα, γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ζηεξενπαξνρή, ηελ ππνινγηζζείζα
ειάρηζηε νηθνινγηθή παξνρή αιιά θαη ηνπο πδξαπιηθνύο ππνινγηζκνύο γηα ηελ εμαζθάιηζε
ησλ ζπληζηώκελσλ ειάρηζησλ ζπλζεθώλ βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 20 cm ζην βαζύηεξν ζεκείν
δηαηνκήο ηεο θνίηεο ζα πξέπεη λα δεηεζεί ε δηαηύπσζε άπνςεο ηνπ ΗΝΑΛΔ θαη ηνπ
ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΓΠΘ. Αιιά θαη όια όζα ζαο αλαθέξνπκε ζε
απηό ην έγγξαθν ζηνηρεηνζεηνύληαη από ζρεηηθέο κειέηεο θαη βηβιηνγξαθία ηνπ ΗΝΑΛΔ ηνπ
ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Π.Θ. θ.α. θνξέσλ πνπ πξέπεη θαη κπνξείηε λα
ζπκβνπιεπηείηε ηόζν εζείο όζν θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία.
Β) Σν Αξθνπδόξεκα είλαη ην ηειεπηαίν ειεύζεξν θαηαθύγην ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο
(ηδηαίηεξα ηεο ηρζπνπαλίδαο) ηνπ Νέζηνπ πνπ πέξαλ ησλ πνιιώλ θαη ζπάλησλ εηδώλ,
πεξηιακβάλεη θαη κνλαδηθά ελδεκηθά είδε όπσο ε Άγξηα Πέζηξνθα (Salmo trutta
macedonicus) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Διιεληθό Κόθθηλν Βηβιίν ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ.
Γ) Σν νηθνζύζηεκα γύξσ από ην Αξθνπδόξεκα αλήθεη ζην επίζεο κνλαδηθό δαζηθό
ζύκπιεγκα ηεο Ρνδόπεο θαη γηα απηό ην ιόγν εληάζζεηαη ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή
ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδόπεο. πλεπώο θάζε ηερληθό έξγν κέζα ζε απηήλ ηελ
πεξηνρή ζα πξέπεη λα ηεξεί απζηεξνύο Πεξηβαιινληηθνύο όξνπο.

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ θαη κειεηώληαο ηελ θαηαηεζεηκέλε Μ.Π.Δ.
εκυπάζοςμε τιρ σοβαπέρ μαρ επιυςλάξειρ γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ηόζν ζηελ παλίδα θαη ζηε ρισξίδα ηνπ Νέζηνπ, όζν θαη ζηελ αεηθνξία
νιόθιεξνπ ηνπ πδάηηλνπ ζπκπιέγκαηνο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ παξαθείκελσλ
πεδηλώλ εθηάζεσλ ηνπ Νέζηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ΜΠΔ ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί θαη λα
δηνξζσζεί ζε πνιιά ζεκεία πνπ αθνξνύλ ηελ ππνινγηδόκελε ζηεξενπαξνρή, ην
ππεξεθηηκεκέλν ππνινγηζκέλν πδαηηθό δπλακηθό ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο (ππνινγηζκόο
πδξνινγηθώλ δεδνκέλσλ), ηνλ ηξόπν θαιύηεξεο επηθνηλσλίαο ησλ ηρζπναπνζεκάησλ
αλάληε θαη θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο (ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ παξαθακπηήξησλ θαλαιηώλ)
έηζη ώζηε λα κελ ππάξμεη γελεηηθόο απνθιεηζκόο κεηαμύ ησλ πιεζπζκώλ, ηελ θαηαζθεπή
ηεο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηερλεηήο ιίκλεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ηελ ηήξεζε ησλ
εηδηθώλ Πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη άιισλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δεηεζεί θαη
ε γλσκνδόηεζε ηόζν ηνπ ΗΝΑΛΔ όζν θαη ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Γ.Π.Θ.. Σα δύν απηά επηζηεκνληθά ηδξύκαηα έρνπλ κειεηήζεη εθηελώο νιόθιεξν ην πδάηηλν
νηθνζύζηεκα ηνπ Νέζηνπ θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα απηώλ ησλ κειεηώλ όζν θαη ζηηο
παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πεξηνρήο βαζίδνληαη νη ζνβαξέο καο επηθπιάμεηο, νη
νπνίεο ζα είλαη αθόκα πεξηζζόηεξεο αλ πξνρσξήζεη ν ππάξρνλ ζρεδηαζκόο γηα ηελ
θαηαζθεπή ζπλνιηθά 6 ΜΤΖΔ ζύκθσλα κε ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην
Αξθνπδόξεκα. Γηόηη ηόηε ζα ραζεί γηα πάληα ν ηειεπηαίνο, επί ηνπ Διιεληθνύ εδάθνπο θαη
θαηάληε ησλ κεγάισλ θξαγκάησλ, ειεύζεξνο παξαπόηακνο ηνπ Νέζηνπ πνπ θηινμελεί
κνλαδηθά θαη απεηινύκελα είδε. Δλ θαηαθιείδη θαη γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο
δηαθσλνύκε
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πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ ιεηηνπξγία ηξηώλ (3) ΜΤΖΔ ζπλνιηθά ζην ξέκα.
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