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Αμηόηηκνη θύξηνη
Ρν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο σο ν
ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη
πξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Λ.1474/1984) ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη
ιόγσ ηνπ όηη (άξζξν 2 παξ. 2β)ββ)): «ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. γλσκνδνηεί κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ

ή ησλ αξκνδίσλ αξρώλ….. γηα θάζε γεληθό κέηξν πνπ έρεη ζρέζε κε : …..ηνπο θπζηθνύο
πόξνπο θαη εηδηθόηεξα ηνπο……. πδάηηλνπο πόξνπο», ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε έλα ζνβαξό
ζέκα πνπ αθνξά ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζηε
δπηηθή Ξεδηάδα Λέζηνπ.
Από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ θαινθαηξηνύ γίλακε κάξηπξεο ηεο ζηαδηαθήο
εμέιημεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξαηεηλνύ. Έλα λέν
αξδεπηηθό, πνπ εγθξίζεθε σο επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο, αιιά έξρεηαη από ην παξειζόλ
θαη ζπκίδεη έξγα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ή αθόκα θαη ηνπ 1930. Έλα έξγν πνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ ηαηξηάδεη ζηα επηηεύγκαηα ηεο ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
πδξαπιηθήο

κεραληθήο,

ηεο

ξεπζηνκεραληθήο,

ησλ

θαηαζθεπαζηηθώλ

έξγσλ,

ηεο

ζσιελνπνηίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αξδεύζεσλ. Ππγθεθξηκέλα
θαηαζθεπάδεηαη έλα λέν ππέξγεην θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ππεξπςσκέλν - πάλσ ζε
εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν βάζξν - αξδεπηηθό δίθηπν, κε ύςνο πνπ μεθηλάεη από 0,6 κέηξα θαη
θηάλεη ηα 2,8 κέηξα από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Κέρξη ηώξα (θαη ελώ ην έξγν έρεη
ζηακαηήζεη ιόγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ) έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δεπηεξεύνπζεο
δηώξπγεο κήθνπο πεξίπνπ 7,7 ρηιηνκέηξσλ θαη έρνπλ γίλεη νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα
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έλα δίθηπν 19,4 ρηιηνκέηξσλ επί ζπλόινπ ηνπ δηθηύνπ πνπ ζα θηάζεη ηα 150 ρηιηόκεηξα.
Ρν έξγν ζα εμαζθαιίδεη λεξό άξδεπζεο από ηνλ πνηακό Λέζην κε θπζηθή ξνή ζε
δεπηεξεύνληα θαη ηξηηεύνληα δίθηπα (κέζνδνη άξδεπζεο κε απιάθηα ή θαηάθιηζε) θαη ζα
θαιύπηεη πεξίπνπ 25.000 θαιιηεξγνύκελα ζηξέκκαηα εληόο αλαδαζκνύ πνπ ήδε
πνηίδνληαλ κε άληιεζε από ην ζηξαγγηζηηθό δίθηπν. Ξξόθεηηαη όκσο γηα έλα έξγν πνπ
θαηαζθεπάδεηαη εληόο ηνπ Δζληθνύ Ξάξθνπ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ
Γέιηα ηνπ Λέζηνπ θαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Λέζηνπ. Ξαξαθάησ ππάξρνπλ νξηζκέλεο
θσηνγξαθίεο από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

Ξαξαθνινπζώληαο ζηελά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ πνπ καο
παξαπέκπεη ζην παξειζόλ, θαζώο θαη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία, ηα δεκνζηεύκαηα ζηνλ
ηνπηθό ηύπν, ηηο θαηαγγειίεο θαη ηηο επαθέο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Λέζηνπ
Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο, θαη θηινπεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ (Θαιιηζηώ, Διιεληθή
Νξληζνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δξπεηνινγηθή Δηαηξεία) κε ην πξώελ ΞΔΘΑ, ηελ Ξ.Δ.
Θαβάιαο, ηελ Γ/λζε δάησλ, ην πξώελ ΞΑΑΡ θαη λπλ ΞΑΞΔΛ θαη ηελ Δηδηθή πεξεζία
Δπηζεσξεηώλ Ξεξηβάιινληνο, δειώλνπκε όηη καο βξίζθεη αληίζεηνπο ν ηξόπνο

θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ γηα πνιινύο θαη δηάθνξνπο ιόγνπο πνπ
ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ.
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Βιέπνπκε ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ πξώηηζηεο αλάγθεο γηα ηνπο αγξόηεο ηεο
πεξηνρήο λα θαηαζθεπάδεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν πνπ καο ζπκίδεη Οσκατθά έξγα ύδξεπζεο,
βαζηδόκελν ζε κηα αξρηθή κειέηε πνπ εγθξίζεθε ην 1985 ρσξίο πνηέ λα επηθαηξνπνηεζεί σο
πξνο ηνλ ζηξαηεγηθό ή ηνλ πδξαπιηθό ζρεδηαζκό ηεο (Νξηζηηθή Κειέηε Αξδεπηηθνύ έξγνπ
«Ξεξηνρήο Αγηάζκαηνο Λέζηνπ Λνκνύ Θαβάιαο» πνπ εθπνλήζεθε από ηνπο Η. Ξεξβαλίδε
θαη Γ. Πνιάθε θαη εγθξίζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1985). Ρν έξγν απηό ζα δεκηνπξγήζεη
πιεζώξα πξνβιεκάησλ θαη δελ ζα ιύζεη ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηώλ αθνύ:


Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή νξζνγσληθώλ δησξύγσλ από άνπιν θαη
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο

C16/20 δηαθόξσλ

αξδεπηηθώλ δηθηύσλ Δξαηεηλνύ – Ξέξλεο

δηαζηάζεσλ ησλ δύν

θαη Αγηάζκαηνο – Σατδεπηνύ (Ξεγέο)

ζύκθσλα κε ηελ «Οξηζηηθή Μειέηε Αξδεπηηθνύ Δηθηύνπ Εξαηεηλνύ –
Πέξλεο Ν. Καβάιαο» (2008), θαζώο θαη ε θαηαζθεπή ηκήκαηνο ηνπ αξδεπηηθνύ
δηθηύνπ Αγηάζκαηνο κε βάζε ηελ «Οξηζηηθή Μειέηε Αξδεπηηθνύ Έξγνπ
Πεξηνρήο Αγηάζκαηνο Νέζηνπ Ννκνύ Καβάιαο» (1985). Όκσο ζηελ ζειίδα 5
(θεθ. 2Γ) ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ αλαγξάθεηαη όηη «Ιόγσ ηνπ όηη ε

κειέηε έρεη εθπνλεζεί ην 1985 απηή επηθαηξνπνηείηαη σο πξνο ηα ηεύρε
δεκνπξάηεζεο κόλν, ελώ ν ζηξαηεγηθόο θαη πδξαπιηθόο ζρεδηαζκόο
παξακέλεη ν ίδηνο» πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη ηνλ παξσρεκέλν ζρεδηαζκό ηνπ
έξγνπ.
 Θαηαζθεπάδεηαη έηζη σο έλα επηθαλεηαθό αξδεπηηθό δίθηπν πνπ πξνζθέξεηαη κόλν
γηα επηθαλεηαθέο κεζόδνπο άξδεπζεο κε θαηάθιηζε θαη απιάθηα πνπ ζπαηαινύλ
κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, όηαλ ζήκεξα ε ζύγρξνλε γεσξγία απαηηεί κεζόδνπο
άξδεπζεο κε ζηαγόλεο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη γηα ηελ θαιύηεξε απόδνζε
ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη δπλακηθώλ (δελδξώδε, θεπεπηηθά θ.ι.π.),
όπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη ζηελ πνπξγηθή Απόθαζε γηα ηα πξνσζνύκελα
θαιιηεξγνύκελα είδε θαη πνηθηιίεο ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ (λπλ ΞΑΞΔΛ) ζε όιεο ηηο Ξ.Δ. ηεο ρώξαο θαη εηδηθόηεξα ζηελ Ξ.Δ.
Θαβάιαο (αξ. απόθ. 1415/28732 ΦΔΘ Ρεύρνο Β’ αξ. 574/13-3-2013 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ αξηζκ. 5032/139433 – ΦΔΘ B 3103 – 18.11.2014
απόθαζε ηνπ πνπξγνύ) θαη ζηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ
βξίζθεηαη ππό δηαβνύιεπζε.


Γελ κπνξεί λα επηιέγεηαη ν παξαπάλσ ηξόπνο άξδεπζεο θαη θαηαζθεπήο ελόο έξγνπ
κε θξηηήξην όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ηελ εμνηθείσζε ησλ
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αγξνηώλ αθνύ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη «Ωο πξνο ην ζύζηεκα άξδεπζεο

ζα εθαξκνζζεί δίθηπν δηαλνκήο λεξνύ κε αλνηθηέο δηώξπγεο ιόγσ ηνπ όηη
γηα ηελ ππόινηπε πεδηάδα Νέζηνπ ην πθηζηάκελν δίθηπν άξδεπζεο
απνηειείηαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπ από αλνηθηέο δηώξπγεο κε απνηέιεζκα
λα έρνπλ εμνηθεησζεί ήδε νη αγξόηεο κε ηελ ρξήζε ηνπ από πνιιά ρξόληα».


Ρν δίθηπν απηό ζα είλαη ππεξπςσκέλν θαη ππέξγεην εθηόο εδάθνπο (αληίζεηα κε ην
πθηζηάκελν δίθηπν πνπ είλαη ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο), νπόηε ζα είλαη εθηεζεηκέλν
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ εκπεηξία
από αλάινγα έξγα έρεη δείμεη όηη ε έθζεζε απηή ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εξγαζίεο
θαζαξηζκνύ ζα κεηώζνπλ γξήγνξα ηελ ζηεγαλόηεηα ηνπ έξγνπ.



Θα πξνθαιέζεη δπζρέξεηεο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηόζν γηα ηνπο αγξόηεο όζν θαη γηα ηνπο
θηελνηξόθνπο κε ηα θνπάδηα ηνπο, όπσο επίζεο θαη γηα ηελ πινπζηόηαηε άγξηα
παλίδα ηεο πεξηνρήο (ζύκθσλα θαη κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ ζρεηηθώλ θνξέσλ πνπ
πξναλαθέξακε) πνπ απνηειείηαη από πξνζηαηεπόκελα είδε ζειαζηηθώλ (π.ρ. βίδξα,
ηζαθάιη,

αιεπνύ,

αζβόο,

ιαγόγπξνο,

αγξηόγαηα

θ.α.),

εξπεηά

(λεξόθηδν,

λεξνρειώλα θ.α.) θαη ακθίβηα (βαιηνβάηξαρνο θ.α.), πνιιά από ηα νπνία είλαη
απεηινύκελα θαη δνύλε ζηελ πεξηνρή. Ρν αξδεπηηθό απηό «ηείρνο» ζα απνκνλώζεη
πιεζπζκνύο θαη ζα θαηαθεξκαηίζεη ελδηαηηήκαηα. Ππλεπώο ζα ζέζεη ζε θίλδπλν
απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο αθνύ δελ ζα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ, αιιά θαη αλ ηα
θαηαθέξνπλ, ζα αλαγθαζηνύλ λα δηαβνύλ από δξόκνπο κε θίλδπλν λα παξαζπξζνύλ
από ηα νρήκαηα. Όπσο αλαθέξνπλ νη παξαπάλσ θνξείο ζηε ηερληθή κειέηε ηνπ
έξγνπ δελ ππάξρεη πξόβιεςε θαη αλαθνξά γηα ηε δηέιεπζε ηεο άγξηαο παλίδαο.


Γεκηνπξγία από ην έξγν απηό αλαγθώλ γηα λέα έξγα, όπσο γέθπξεο, δηαβάζεηο θαη
δξόκνη πνπ απμάλνπλ ζπλνιηθά ην θόζηνο ηνπ έξγνπ, ζε αληίζεζε κε έλα ππόγεην
αξδεπηηθό δίθηπν.



Ρπρόλ έξγα επηρσκάησζεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνύ θαλαιηνύ γηα κείσζε
δηαξξνώλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλώλ, ζα εγείξνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη
αλάγθε γηα πεξίθξαμε, όπσο θαη ηελ αδηακθηζβήηεηε αλάγθε ηεο θαηαζθεπήο
δηαβάζεσλ δώσλ γηα λα αξζεί ζε έλα βαζκό ηνπιάρηζηνλ ν απνθιεηζκόο ηεο άγξηαο
παλίδαο θαη ησλ θνπαδηώλ θηελνηξόθσλ πνπ ζα επέιζεη κε ηελ θαηαζθεπή απηνύ
ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ, ηδηαίηεξα ζηα ππεξπςσκέλα ηκήκαηα απηνύ. Όια απηά
όκσο ζα πξνζζέζνπλ πεξαηηέξσ θόζηνο ζην έξγν.
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Ρν κεγάιν ύςνο ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ παξεκπνδίδεη ηνλ νπηηθό νξίδνληα κέζα ζε



κηα πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή θαη ζε κηα δηαδξνκή δίπια ζε επαξρηαθή νδό πνπ
νδεγεί ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο (Θάζν, Θεξακσηή, δηεζλέο αεξνδξόκην θ.ι.π.).
άιισζηε ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρήο θαη ε απνθπγή ηεο ππνβάζκηζήο ηεο, πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή
πξνζηαηεπηηθή ΘΑ 44549/17-10-2008 ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δζληθνύ Ξάξθνπ (ΦΔΘ
497/Γ/17-10-2008).
Αληηζέησο όκσο ζα κπνξνύζε λα θαηαζθεπαζηεί έλα θιεηζηό ππόγεην δίθηπν ππό
πίεζε. Όπσο είρε ζρεδηαζηεί θάηη αλάινγν αιιά ηειηθά δελ πξνρώξεζε, γηα ηελ αλαηνιηθή
πεδηάδα ηνπ Λέζηνπ ζηελ Ξ.Δ. Μάλζεο θαη αθνξνύζε έλα θιεηζηό ππό πίεζε αξδεπηηθό
έξγν πνπ ζα θάιππηε πνιιαπιάζηα έθηαζε. Ρν έξγν απηό όπσο ην πεξηέγξαθε ν ηόηε
Θαζεγεηήο ηεο Ξνιπηερληθήο Πρνιήο ηνπ Γ.Ξ.Θ. είρε πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα
(Θσηζνβίλνο, ζπλέδξην Λνκαξρίαο Μάλζεο 2004 ζει 19-20) ηα νπνία ηζρύνπλ θαη γηα
αληίζηνηρα δίθηπα ζηε δπηηθή πεδηάδα ηνπ Λέζηνπ. Πηελ πεξίπησζε καο, από έλα θιεηζηό
θαη ππόγεην δίθηπν ηα νθέιε γηα ηνπο αγξόηεο θαη ην πεξηβάιινλ ζα ήηαλ πνιιαπιά όπσο:


Κεησκέλν θόζηνο άξδεπζεο θαη νηθνλνκία αξδεπηηθνύ λεξνύ, δηόηη κε ην δίθηπν ππό
πίεζε δελ απαηηείηαη ε ρξήζε αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ (θόζηνο ζε ελέξγεηα θαη
κεραλήκαηα) γηα ηελ άξδεπζε θαιιηεξγεηώλ κε ζηαγόλεο θαη ζπλεπώο ηεξάζηηα
νηθνλνκία ζε ρξήκαηα θαη πδάηηλνπο πόξνπο. Ρν επηπξόζζεην θόζηνο ιεηηνπξγίαο
όινπ ηνπ θιεηζηνύ δηθηύνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην επηβαξύλεηαη ν θνξέαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη όρη ν αγξόηεο. Ρν θόζηνο απηό πνπ ζα πιεξώλεηαη
αληαπνδνηηθά, ζα είλαη πνιύ κηθξόηεξν αηνκηθά γηα θάζε αγξόηε από ην λα
ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο, αηνκηθά ελεξγνβόξα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα όπσο ζα θάλεη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηθαλεηαθνύ δηθηύνπ.



Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο άξδεπζεο αθξηβείαο θαη γεληθά ηερληθώλ γεσξγίαο αθξηβείαο
(ιίπαλζε θαη πδξνιίπαλζε αθξηβείαο θ.α.). Ξξόθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ ζπκβάινπλ
ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη κεηώλνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο θαη νη νπνίεο
κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κόλν κε θιεηζηό δίθηπν άξδεπζεο θαη όρη κε έλα
επηθαλεηαθό δίθηπν άξδεπζεο κε απιάθηα ή θαηάθιηζε.



Νηθνλνκία ζε αξδεπηηθό λεξό αθνύ ην θιεηζηό δίθηπν έρεη κηθξόηεξεο απώιεηεο
(ιόγσ εμάηκηζεο, δηαξξνώλ θ.ι.π.) θαη ειαρηζηνπνηεί ηε ρξήζε λεξνύ απμάλνληαο
ηελ απνδνηηθόηεηα ρξήζεο ηνπ.
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Γηεπθόιπλζε κεηαθηλήζεσλ ησλ αγξνηώλ θαη ησλ θηελνηξόθσλ κε ηα θνπάδηα
ηνπο, όπσο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο ιόγσ ηεο αλππαξμίαο εκπνδίσλ. Έηζη, δελ ζα
επηβαξπλζεί ην θόζηνο παξαγσγήο από ηηο επηπιένλ κεηαθηλήζεηο ησλ παξαγσγώλ
ιόγσ ηνπ ππάξρνληνο έξγνπ.



Θακία ή ειάρηζηεο επηπηώζεηο από ην έξγν ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζηνλ
ηνπξηζκό ηεο πεξηνρήο.
Μαο πξνθαινύλ όκσο εύινγν πξνβιεκαηηζκό νη αλαθνξέο θαη νη αηηηάζεηο

ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ,
θαζώο ην έξγν δελ δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο λεξνύ ζύκθσλα κε ην ππ.
αξηζ. πξση. 21241/12-08-2014 έγγξαθν ηεο Δηεύζπλζεο Τδάησλ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ζην νπνίν ηνλίδεηαη όηη ην έξγν δελ δηαζέηεη ηε ζρεηηθή
άδεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη επεηδή δελ
θαηαηέζεθε θαλέλα ζρεηηθό αίηεκα έθδνζεο άδεηαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
εγθαιείηαη ε δηεπζύλνπζα ππεξεζία (Σκήκα Δνκώλ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο
Δ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Ε. Καβάιαο) ηνπ έξγνπ λα ζηακαηήζεη ηηο
εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο
ηνπ έξγνπ. Η ίδηα ππεξεζία επαλέξρεηαη κε πξόζθαην έγγξαθν ηεο (ππ. αξηζκ.
πξση. 9788/15-7-2015) επηζείνληαο κάιηζηα ηνλ

θίλδπλν

πνηληθώλ θαη

δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ θηάλνπλ κέρξη ηα 600.000 επξώ θαη
δηαηάζεη ηελ δηελέξγεηα ζρεηηθήο απηνςίαο.
Tέηνηα έξγα ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ
θαη εθόζνλ επηζπκνύκε λα είκαζηε κηα Δπξσπατθή ρώξα ζα πξέπεη θαη ηα έξγα πνπ
θαηαζθεπάδνπκε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηερλνινγηθή πξόνδν πνπ ππάξρεη. Άιισζηε από
ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ (.Α.105932/3-7-2008 παξ. Ε.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. Δπίζεο ε Απόθαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, κε γλώκνλα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο. Δμάιινπ 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».
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Επεηδή ινηπόλ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ καο ηελ
πξνζθέξεη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
ειιείςεηο ζηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο ηνπ έξγνπ, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγεί ην έξγν κε ηνλ ηξόπν πνπ πινπνηείηαη θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξμεη θαλέλα πξόβιεκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη
λα ππάξμεη ζπληνληζκόο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ώζηε λα γίλνπλ όιεο
νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην έξγν πξνο ηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη
ηελ ζπκκόξθσζε ηνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Εδώ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλόο όηη ζην ππό δηαβνύιεπζε
Πεξηθεξεηαθό Υσξνηαμηθό Πιαίζην ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ., ζην πίλαθα πξνηεηλόκελσλ έξγσλ, σο θσδηθόο παξέκβαζεο
4.1.2. πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ αλνηθηώλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ ηεο
πεδηάδαο ηεο Υξπζνύπνιεο κε θιεηζηά δίθηπα κε ελδεηθηηθό θόζηνο 50 εθ. επξώ.
Δειαδή ζα θηηάμνπκε ηώξα έλα επηθαλεηαθό αλνηθηό δίθηπν άξδεπζεο θαη ζηα
επόκελα 5 ρξόληα όπσο πξνβιέπεηαη ζην ρσξνηαμηθό ζα ην θάλνπκε ππόγεην
θιεηζηό δίθηπν, όπσο ζσζηά πξνβιέπεηαη ζην ρσξνηαμηθό θαη επηηάζζεη ε
ηερλνινγία, θαη ην ζπκθέξνλ ησλ αγξνηώλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο;
Ρν Ξαξάξηεκα καο δελ είλαη ελαληίσλ ηέηνησλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ, 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.

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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Πίλαθαο Δηαλνκήο
Απνδέθηεο:


πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ πνπξγό θ. Δπάγγειν Απνζηόινπ θαη
Αλαπιεξσηή πνπξγό θ. Κάξθν Κπόιαξε



πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πνπξγό θ. Ξ. Πθνπξιέηε θαη Αλαπιεξσηή
πνπξγό θ. Γηάλ.Ρζηξώλε



Βνπιεπηέο Θαβάιαο



Ξεξηθεξεηάξρεο Α.Κ.Θ.



Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξ.Δ. Θαβάιαο



Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο



Ξεξηθεξεηαθό Ππκβνύιην Α.Κ.Θ.



Γήκαξρνο Λέζηνπ



Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ Ξ.Δ. Θαβάιαο



Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο & δξννηθνλνκίαο Ξ.Δ. Θαβάιαο



Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο – Θξάθεο – Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Σσξηθνύ
Πρεδηαζκνύ, Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνύ Πρεδηαζκνύ



Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο – Θξάθεο - Γ/λζε δάησλ ΑΚΘ

Κνηλνπνίεζε:


ΞΔΘΑ Πώκα Δπηζεώξεζεο Ξεξηβάιινληνο Γόκεζεο Δλέξγεηαο θαη Κεηαιιείσλ



Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Λέζηνπ Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο



ΡΝΔΒ Σξπζνύπνιεο



Θαιιηζηώ



Διιεληθή Νξληζνινγηθή Δηαηξεία



Διιεληθή Δξπεηνινγηθή Δηαηξεία



Πύιινγνο Αγξνηώλ Λέζηνπ



Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ.



Ξαξαξηήκαηα ΓΔΩΡ.Δ.Δ.
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