Εργασίες πλησίον του αγωγού
Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) αποτελεί
μέρος του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ο οποίος
θα εφοδιάσει τη δυτική και νοτιοανατολική Ευρώπη με
φυσικό αέριο από τo Αζερμπαϊτζάν. Αυτό θα ενισχύσει την
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης καθώς έτσι επεκτείνεται
η πρόσβασή της σε μία φιλική προς το περιβάλλον και
οικονομική πηγή ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο.
Οι χαλύβδινοι σωλήνες συνιστούν ένα ασφαλές μέσο
μεταφοράς του φυσικού αερίου. Το παρόν ενημερωτικό
φυλλάδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την
ασφαλή διεξαγωγή εργασιών επί και πλησίον των
περιοχών διέλευσης του αγωγού. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες
και τους περιορισμούς περιγράφονται αναλυτικά στα
ιδιωτικά συμφωνητικά δέσμευσης γης.
Αν πραγματοποιούμε κατασκευαστικές εργασίες στη
γη σας, θα είμαστε σε στενή επικοινωνία μαζί σας για
να διασφαλίσουμε ότι θα υποστείτε τη λιγότερη δυνατή
αναστάτωση. Σας ζητάμε να αποφύγετε τις εργασίες
στη γη σας στις ζώνες εργασίας όπου είναι εφικτό και να
διασφαλίσετε ότι το ίδιο θα κάνουν και οι συγγενείς σας ή
όποιος άλλος έχει πρόσβαση στη γη.
Μόλις αποκατασταθεί η επιφάνεια των υποδομών, θα
αποκατασταθούν οι φράχτες που υπήρχαν στα όρια
των ιδιοκτησιών και θα τοποθετηθεί σήμανση για την
προφύλαξη των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας. Ο
αγωγός θα βρίσκεται θαμμένος περίπου ένα μέτρο
κάτω από την επιφάνεια της γης και θα τοποθετηθούν
οριοδείκτες κατά μήκος της διαδρομής.
Ο ΤΑΡ επιβάλλει στους εργολήπτες του έργου τη
διατήρηση της καθαριότητας και της ασφάλειας στα
εργοτάξια. Επιβλέπουμε το έργο τους με ελέγχους και
επιθεωρήσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με
τις ενέργειές μας στη γη σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το τοπικό γραφείο του TAP, ώστε να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε το ζήτημα άμεσα.
H κατασκευή του αγωγού στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2016
και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2019.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού και μετά
την αποκατάσταση της γης, πριν τεθεί σε λειτουργία
και εισαχθεί το πρώτο φυσικό αέριο, πρέπει να είμαστε
ενήμεροι για οποιαδήποτε γεωργική εργασία πέραν των
συνηθισμένων που θα μπορούσε να προκαλέσει πιθανή
βλάβη.

Για τις ακόλουθες δραστηριότητες οι ιδιοκτήτες γης
μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση των εργασιών τους
ως συνήθως, πάνω ή δίπλα στην περιοχή διέλευσης του
αγωγού:
• Βοσκή
• Καλλιέργεια
• Επιφανειακή λίπανση και σπορά
• Έλεγχος παρασιτικής βλάστησης
• Μεταφορά και μετακίνηση οχημάτων και μηχανημάτων
βαρέως τύπου εντός των επιτρεπόμενων ορίων βάρους
που ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί, στα
καθορισμένα σημεία διέλευσης
• Μη παρεμβατικές εργασίες αναψυχής
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπονται οι
ακόλουθες δραστηριότητες στη γη δουλείας:
• Γεωτρήσεις ή διάνοιξη ορυγμάτων (τάφρων) ή οπών
• Δημιουργία νέων αγροτικών δρόμων
• Φύτευση δένδρων με βαθιές ρίζες που διεισδύουν σε
βάθος άνω των 0,60 μέτρων
• Τροποποίηση της γεωμορφολογίας με οποιοδήποτε
τρόπο και
• Διεξαγωγή βαθιάς άροσης ή εκσκαφών πάσης
φύσεως, πέρα από τη συνηθισμένη γεωργική χρήση
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη
λειτουργία του αγωγού.
Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες γης που σχεδιάζουν εργασίες
εκσκαφής στη γη δουλείας θα πρέπει να καλέσουν
στα ακόλουθα τηλέφωνα του TAP για να εντοπίσουν
την ακριβή τοποθεσία διέλευσης του αγωγού και των
συναφών υποδομών. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουν
στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας, οποιοδήποτε από τα
παρακάτω περιστατικά:
• Έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με τον αγωγό
• Ζημιές ή βανδαλισμοί στον αγωγό ή στις εγκαταστάσεις
• Πλημμύρα, καθίζηση, διάτρηση ή διάβρωση
• Μη εξουσιοδοτημένη είσοδος στη γη δουλείας ή στις
εγκαταστάσεις
• Ανεξέλεγκτη φωτιά
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