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0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

0.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) είναι ένας νέος υπό 
μελέτη αγωγός στο Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου που θα μεταφέρει αέριο 
από νέες πηγές στην περιοχή της Κασπίας προς τη δυτική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη.

Ο αγωγός συνολικού μήκους 520 χλμ θα συνδεθεί σε υπάρχοντα δίκτυα 
Φυσικού Αερίου και θα ξεκινάει από την Ελλάδα, θα διασχίζει την Αλβανία 
και την Αδριατική θάλασσα και θα καταλήγει στη νότια Ιταλία, επιτρέποντας 
τη ροή Φυσικού Αερίου απευθείας από τη λεκάνη της Κασπίας προς τις 
Ευρωπαϊκές αγορές. Οι μέτοχοι του TAP είναι η Ελβετική EGL (42.5%), η 
Νορβηγική Statoil (42.5%) και η Γερμανική E.ON Ruhrgas (15%).

O αγωγός TAP θα συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας της Ευρώπης, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές για τη 
μεταφορά του φυσικού αερίου από το κοίτασμα του Shah Deniz II στο 
Αζερμπαϊτζάν, όταν ξεκινήσει η παραγωγή του στις αρχές του 2017.  Καθώς θα 
γίνεται διαθέσιμο περισσότερο φυσικό αέριο, ο αγωγός TAP θα έχει τη 
δυνατότητα, επιπλέον της αρχικής του δυναμικότητας των 10 
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (BCM), να εξυπηρετήσει μία πρόσθετη 
ποσότητα νέου αερίου ίση με 10 BCM ανά έτος.

Ο TAP υποστηρίζεται από οικονομικά σταθερούς/ ισχυρούς μετόχους. Ο 
αγωγός TAP δεν θα απαιτήσει χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις ή από τις 
κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες θα διέλθει . Ο TAP μπορεί να παρέχει 
σημαντικά οφέλη όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες που διασχίζει. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το έργο στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας 
(TEN-E) ως έργο κοινού ενδιαφέροντος για τους συνολικούς στόχους 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ελληνικό τμήμα του TAP θα αποτελείται αρχικά από αγωγό μήκους 
περίπου 185 χλμ και ένα σταθμό συμπίεσης κοντά στη Νέα Μεσημβρία 
(αναφερόμενο ως CS1) με δυναμικότητα 10 (BCM) φυσικού αερίου το χρόνο 
(περίπου 1.520.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα). 

Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα υπάρχουν τα βανοστάσια  τα 
οποία θα εγκατασταθούν ανά 30 περίπου χιλιόμετρα του αγωγού, ώστε να 
διακόπτουν τη ροή του φυσικού αερίου σε περίπτωση συντήρησης ή έκτακτης 
ανάγκης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η δυναμικότητα του αγωγού θα αυξηθεί 
από τα 10 στα 20 BCM ανά έτος (από 1.520.000 σε 3.040.000 κυβικά μέτρα ανά 
ώρα). Η αύξηση της δυναμικότητας θα επιτευχθεί μέσω της εγκατάστασης ενός 
σταθμού συμπίεσης στην Αλβανία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα (κοντά 
στην πόλη Miras). Η πλησιέστερη ελληνική πόλη στον σταθμό συμπίεσης είναι 
η Διποταμιά.
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Εικόνα 0.1 παρουσιάζει τη διαδρομή του αγωγού TAP στην Ελλάδα. Η εικόνα 
παρουσιάζει ένα ευρύτερο διάδρομο του έργου πλάτους 2 χλμ (1 χλμ 
εκατέρωθεν της προτεινόμενης κεντρικής χάραξης).
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Εικόνα 0.1 Διαδρομή Αγωγού TAP στην Ελλάδα  
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Η προτεινόμενη όδευση του αγωγού TAP στην Ελλάδα περιλαμβάνεται εντός 
του διαδρόμου αυτού πλάτους 2 km (βλέπε Εικόνα 1.1). Ο συγκεκριμένος 
διάδρομος επελέγη έπειτα από εκτεταμένη και αναλυτική διαδικασία 
αξιολόγησης εναλλακτικών οδεύσεων που εκπονήθηκε από τον TAP το 
διάστημα μέσα 2010 - 2011 (βλέπε Ενότητα 3).  Η διαδικασία βελτιστοποίησης 
της όδευσης έχει ολοκληρωθεί για το μεγαλύτερο μέρος της προτεινόμενης 
όδευσης εκτός ενός τμήματος 15 περίπου χιλιομέτρων μεταξύ της 
Μεσοποταμιάς και των Ελληνοαλβανικών συνόρων. Για το τμήμα αυτό έχουν 
σχεδιαστεί δύο εναλλακτικές οδεύσεις, μια που διασχίζει τα σύνορα δυτικά της 
Διποταμιάς και μια που διασχίζει τα σύνορα δυτικά της Ιεροπηγής (βλέπε 
Εικόνα 1.1 και Παράρτημα A).  Ομοίως, η ακριβής θέση του σταθμού 
συμπίεσης πλησίον της Νέας Μεσημβρίας είναι υπό διερεύνηση (βλέπε 
Παράρτημα A για τη θέση των δύο εναλλακτικών που είναι υπό εξέταση

0.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η συνολική προσέγγιση του TAP για την εκπόνηση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) είναι η συμμόρφωση 
με την Ελληνική νομοθεσία καθώς και η τήρηση των απαιτήσεων της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΜΠΕ (EIA Directive) και των ισχυόντων διεθνών 
προτύπων, όπως αναφέρονται στις Απαιτήσεις Επίδοσης της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) (PR1-10).

Μια από τις απαιτήσεις της διαδικασίας της ΜΠΕ (ΜΠΚΕ από εδώ και στο 
εξής σύμφωνα με την ορολογία της EBRD) είναι πραγματοποίηση της
οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ. Η διαδικασία αυτή αφορά την 
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς η οποία θα συνεισφέρει στον 
προσδιορισμό των σημαντικών θεμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν κατά 
την εκπόνηση της ΜΠΚΕ. 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της ΜΠΚΕ του αγωγού TAP ήταν 
η αξιολόγηση των πιθανών εναλλακτικών οδεύσεων του Ελληνικού τμήματος 
του αγωγού, στα μέσα του 2010.  Η εκτεταμένη και αναλυτική σχετική 
διαδικασία είχε στόχο την επιλογή της τεχνικά εφικτής όδευσης με τις 
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την 
πολιτιστική κληρονομιά (βλέπε Ενότητα 3). Από τη στιγμή που εντοπίστηκε η 
προτεινόμενη όδευση, ο TAP ξεκίνησε τη διαδικασία οριοθέτησης του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Scoping).  Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.

Με στόχο τη συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία, θα εκπονηθούν ΠΠΕ 
και ΜΠΚΕ, οι οποίες θα κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  στο επόμενο διάστημα.  Η ΠΠΕ 
είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί τον Ιούλιο του 
2011, ενώ η ΜΠΚΕ υπολογίζεται να υποβληθεί στις αρχές δυο μήνες περίπου 
μετά τη δημοσίευση της ΠΠΕΑ
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0.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

0.3.1 Εισαγωγή

Ο  αγωγός TAP στην Ελλάδα είναι εξολοκλήρου χερσαίος και θα διανύσει μία 
απόσταση περίπου 185 χλμ από τη Νέα Μεσημβρία έως τα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα, κοντά στη Διποταμιά. Ο αγωγός θα έχει διάμετρο 1,219 m (48 ίντσες). 

Ο αγωγός θα είναι κατασκευασμένος από συγκολλημένα τμήματα 
χαλύβδινων σωληνώσεων, τα οποία θα έχουν μήκος από 8 έως 18 μέτρα. Τα 
τμήματα των χαλύβδινων σωληνώσεων θα έχουν εσωτερική και εξωτερική 
επίστρωση. Η εσωτερική επίστρωση θα είναι μία εποξική ρητίνη που μειώνει 
τις τριβές, ενώ η εξωτερική επίστρωση θα αποτελείται από 3 στρώματα 
πολυαιθυλενίου για την προστασία των σωληνώσεων από τη διάβρωση. 
Κάποια τμήματα του αγωγού θα φέρουν επιπρόσθετη κάλυψη από ενισχυμένο 
σκυρόδεμα για την προστασία των σωληνώσεων από εξωτερικές φθορές. Το 
σύνολο του αγωγού θα προστατεύεται από τη διάβρωση με την εγκατάσταση 
συστήματος καθοδικής προστασίας.

Ο αγωγός θα είναι υπόγειος σε όλο το μήκος του. Για λόγους ασφαλείας και με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις υπάρχουσες χρήσης γης (π.χ. 
γεωργία), η σωλήνωση  θα είναι καλυμμένη με τουλάχιστον 1 μέτρο χώματος. 
Μεγαλύτερο βάθος είναι απαραίτητο σε σημεία διασταύρωσης με άλλες 
υποδομές. Ο αγωγός TAP θα είναι σχεδιασμένος για διάρκεια ζωής 50 ετών. Η 
διάρκεια ζωής για τον εξοπλισμό και τις σωληνώσεις των σταθμών είναι 20 
χρόνια. Ο σχεδιασμός θα εξασφαλίζει ότι το σύστημα μεταφοράς αερίου 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας των Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
Κωδίκων και Προτύπων. 

Η δυναμικότητα του αγωγού προβλέπεται να αυξηθεί από την αρχική 
ικανότητα των 10 BCM/έτος στα 20 BCM/έτος. Κατά τη φάση μεταφοράς 10 
BCM απαιτούνται μόνο δύο Σταθμοί Συμπίεσης (Σταθμός CS1 στην Ελλάδα 
και Σταθμός CS3 στην Αλβανία). Ο τρίτος σταθμός (CS2) θα προστεθεί για την 
αύξηση της δυναμικότητας του αγωγού από 10 BCM σε 20 BCM και θα 
βρίσκεται στην Αλβανία, κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα (κοντά στην 
πόλη Miras.

Το ελληνικό τμήματα του TAP αποτελείται από τα εξής παρακάτω στοιχεία, 
περίπου 7 βανοστάσια, ένα σταθμό συμπίεσης (CS1) και τις σύνοδες 
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή (δρόμοι πρόσβασης, 
εργοτάξια, χώροι αποθήκευσης). Ο αγωγός θα χρειαστεί 6 προσωρινούς 
χώρους αποθήκευσης και 3 χώρους φιλοξενίας του εργατικού προσωπικού. 

Ο αγωγός θα κατασκευαστεί με συμβατικό τρόπο, κατά τμήματα, από μία 
κατασκευαστική ομάδα που θα κινείται κατά μήκος της διαδρομής του 
αγωγού. Αρχικά, γίνεται απομάκρυνση του επιφανειακού φυτικού χώματος 
και αποθήκευσή του σε ξεχωριστό χώρο, και στη συνέχεια γίνεται εκσκαφή του 
ορύγματος. Έπειτα, ανεξάρτητα τμήματα αγωγού μήκους 8 έως 18 μέτρων 
συγκολλούνται σε σωληνογραμμή και, διαδοχικά, καταβιβάζονται στο 
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όρυγμα. Το χώμα επανατοποθετείται στο όρυγμα και αποκαθίσταται πλήρως 
το τοπίο ενώ η κατασκευαστική ομάδα συνεχίζει στο επόμενο τμήμα του 
αγωγού. 
Οι βασικοί περιορισμοί στη χρήση γης επάνω από τον αγωγό περιλαμβάνουν 
ένα στενό διάδρομο με μέγιστο πλάτος 10 μέτρων (αναφέρεται ως ζώνη 
δουλείας) όπου δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη βαθύρριζων δέντρων, ένα 
διάδρομο με μέγιστο πλάτος 60 μέτρων όπου δεν επιτρέπεται η κατασκευή 
κατοικιών, και ένα διάδρομο με μέγιστο πλάτος 200 μέτρων όπου δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση οικισμών ή/και βιομηχανικών υποδομών. Η 
προτεινόμενη όδευση  επιλέχθηκε με στόχο να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια, 
ενώ παράλληλα εξασφαλίζει επαρκή χώρο για μελλοντική επέκταση των 
γειτονικών οικισμών.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας του αγωγού, ο αγωγός θα περιλαμβάνει κατά 
προσέγγιση 7 σταθμούς βανοστασίων. Με τη βοήθεια των βανοστασίων ο 
χειριστής θα μπορεί να απομονώσει οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού για 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή για την απομόνωση ενδεχόμενης διαρροής. 
Τα βανοστάσια είναι μη επανδρωμένα και αποτελούνται από ένα μικρό 
περιφραγμένο κτίριο συνολικής επιφάνειας ίσης με περίπου 20 x 30 μέτρα. 
Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τα βανοστάσια θα 
εγκατασταθούν ανά περίπου 30 χλμ, ενώ ο βασικός εξοπλισμός του κάθε 
σταθμού θα εγκαθίσταται υπογείως.

Ο σταθμός συμπίεσης αποτελείται κυρίως από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αερίου (διαχωριστές φίλτρου), μέτρησης, συμπίεσης και ψύξης. Η έκταση του 
αγροτεμαχίου που είναι απαραίτητη για το σταθμό συμπίεσης υπολογίζεται σε 
περίπου 1000 στρέμματα. Η έκταση που είναι απαραίτητη για τα κτίρια και το 
σταθμό συμπίεσης είναι περίπου 20 στρέμματα. Η υπόλοιπη έκταση θα 
παραμείνει κενή, καθώς ο σταθμός συμπιεστή θα εγκατασταθεί εντός του 
αγροτεμαχίου ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής απόσταση από τα υπόλοιπα 
κτίρια και τις υποδομές. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του αγωγού θα γίνεται από την κεντρική 
αίθουσα ελέγχου, του οποίου η τοποθεσία δεν έχει οριστεί ακόμη. Κατά τη 
λειτουργία, η ανίχνευση τυχόν διαρροών θα γίνεται με συνεχείς μετρήσεις της 
πίεσης και του ρυθμού ροής στις εισόδους και εξόδους του αγωγού.  Στην 
περίπτωση που εντοπιστεί κάποια διαρροή, θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες 
διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου.  Προκειμένου να 
διευκολύνεται η εσωτερική επιθεώρηση, θα γίνει εγκατάσταση εξοπλισμού 
εσωτερικού καθαρισμού και ελέγχου (pigs). Το σύστημα του αγωγού έχει 
σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπεται η χρήση ενόργανου σχετικού εξοπλισμού, εάν 
είναι απαραίτητο.

0.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ανατολικά, η περιοχή του έργου αποτελείται από μία μεγάλη έκταση με μέσο 
υψόμετρο κάτω από 200 μέτρα. Αυτό είναι το οροπέδιο Θεσσαλονίκης –
Γιαννιτσών, το οποία περιλαμβάνει τα κατάντη τμήματα τεσσάρων κύριων 
συστημάτων ποταμών: των Αξιού, Αλιάκμονα,  Λουδία και Γαλλικού. Η 
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περιοχή αποξηράνθηκε  στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και μετατράπηκε σε 
αγροτική έκταση. 
Το όρος Βέρμιο βρίσκεται δυτικά του οροπεδίου Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών. 
Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται πάνω από το ανώτατο όριο δασικής 
ανάπτυξης (πάνω από 2,000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας). Οι 
δυτικές πλαγιές του όρους Βέρμιο βλέπουν το οροπέδιο Εορδαίας όπου 
βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι βιομηχανικές περιοχές. Η 
κοιλάδα Εορδαίας βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 400 – 800 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας και διασχίζεται από πολλούς παραπόταμους του 
ποταμού Αλιάκμονα ή ρυάκια που κυλάνε στα συστήματα λιμνών της 
περιοχής (Λίμνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και Βεγορίτιδα). Στα 
βορειοδυτικά του οροπεδίου Εορδαίας, βρίσκεται το όρος  Βίτσι που συνεχίζει 
μέχρι το όρος Άσκιο (Σινιάτσικο) στα νοτιοανατολικά και το όρος Βούρινος 
στα νότια. Οι κορυφές των όρων Βίτσι και Άσκιο φτάνουν τα 2000 μέτρα. Στα 
δυτικά και προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, καθώς και νότια της λίμνης 
Καστοριάς, το τοπίο είναι λοφώδες με τμήματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
λειμώνες, καθώς και ρυάκια που ρέουν προς το ανάντη τμήμα του ποταμού 
Αλιάκμονα.

Η περιοχή μελέτης φιλοξενεί μια ποικιλία βλάστησης από το επίπεδο της 
θάλασσας έως τις ορεινές εκτάσεις, που περιλαμβάνει αειθαλή και φυλλοβόλα 
δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, παραποτάμια δάση, ξηρούς και υγρούς λειμώνες 
και λιβάδια, βοσκοτόπια και αγροτικές εκτάσεις. Τα δάση της περιοχής 
περιλαμβάνουν δάση οξυάς (F. sylvatica), μεικτά φυλλοβόλα δάση βελανιδιάς 
(Quercus sp.) και κωνοφόρα δάση πεύκηςPinus nigra). Τέλος κατά μήκος των 
ποταμών και των ρυακιών στο σύνολο της περιοχής μελέτης αναπτύσσονται 
παραποτάμια δάση. 

Ο προτεινόμενος διάδρομος του αγωγού διασχίζει  το Δέλτα Αξιού – Λουδία –
Αλιάκμονα Natura 2000 (GR 1220002; GR1220010): Η περιοχή έχει αναγνωριστεί 
ως υγροβιότοπος μεγίστης ορνιθολογικής σημασίας από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, όταν ανακηρύχτηκε σε τοποθεσία Ramsar.

Η προτεινόμενη όδευση του αγωγού διασχίζει τις δύο Περιφέρειες της 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και 10 Δήμους Υπάρχουν 38 ή 39 
οικισμοί τα όρια των οποίων βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης των  δύο 
χιλιομέτρων (ο ακριβής αριθμός των οικισμών εξαρτάται από την 
εναλλακτική όδευση δυτικά της Μεσοποταμίας).  Οι πιο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές βρίσκονται κυρίως ανατολικά της όδευσης (Πέλλα, Χαλκηδόνα, 
Αλεξάνδρεια) . Η χρήση γης κατά μήκος της διαδρομής είναι κυρίως 
αγροτική. Δημόσιες  δασικές εκτάσεις καθώς και λειμώνες απαρτίζουν την 
υπόλοιπη έκταση. Η περιοχή που διασχίζει το ανατολικό τμήμα της όδευσης–
από τη Νέα Μεσημβρία και μέσα από τους δήμους Χαλκηδόνας και Πέλλας –
κυριαρχείται από μόνιμα αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις. Καθώς η όδευση 
του αγωγού διασχίζει το δήμο της Σκύδρας, οι γεωργικές δραστηριότητες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και συμπεριλαμβάνουν μόνιμες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς και καλλιέργειες  φασολιών, ντομάτας και 
αγγουριών σε θερμοκήπια.  
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Από τα σύνορα του Δήμου Εορδαίας μέχρι τον οικισμό του Ανατολικού, ο 
προτεινόμενος διάδρομος διασχίζει τις περιοχές μελλοντικής εκμετάλλευσης 
που έχουν παραχωρηθεί στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για 
εξόρυξη λιγνίτη. Δυτικά του οικισμού Πολλά Νερά η όδευση του αγωγού 
διασχίζει περισσότερο ορεινές περιοχές, όπου οι εκτάσεις είναι κυρίως δασικές. 
Δυτικότερα η περιοχή χαρακτηρίζεται από πιο ανάγλυφο έδαφος με 
αγροτικές περιοχές και δασικές εκτάσεις.

0.5 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις του έργου έχουν προσδιοριστεί και αξιολογηθεί σε 
προκαταρκτικό στάδιο κατά την διάρκεια της οριοθέτησης του περιεχομένου. 
Η προκαταρκτική αξιολόγηση έχει βασιστεί στις πληροφορίες για το έργο που 
είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες, στις πληροφορίες για την υφιστάμενη 
κατάσταση του περιβάλλοντος που συγκεντρώθηκαν έως σήμερα και στην 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί από παρόμοια έργα που κατασκευάστηκαν σε 
παρόμοια περιβάλλοντα και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  

Για κάθε ενδεχόμενη επίπτωση έχουν προσδιοριστεί μέτρα αντιμετώπισης και 
διαχείρισης.  πιθανότητα, το μέγεθος και η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα 
αξιολογηθούν περαιτέρω και με λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της αναλυτικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Μέσω της ενδελεχούς επιλογής της όδευσης, η οποία είχε ως στόχο να 
ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε επίπτωση,   έχουν αποφθεχθεί οποιαδήποτε 
σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές επιπτώσεις.  

Οι  επιπτώσεις από την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου και των 
συνοδών του εγκαταστάσεων είναι συνήθως προσωρινές και τοπικές. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται οι προσωρινές εκπομπές θορύβου και αερίων από τα 
κατασκευαστικά μηχανήματα, οι επιπτώσεις στη χρήση γης, η απώλεια / 
όχληση των βιοτόπων (χλωρίδα και πανίδα), οι επιπτώσεις στο τοπίο και οι 
προσωρινές επιπτώσεις στην ποιότητα νερού και στους υγρότοπους κατά τις 
εργασίες διέλευσης από ποταμούς και υδάτινα συστήματα. Το μέγεθος και η 
σημαντικότητα των επιπτώσεων κατασκευής εξαρτάται από τις τοπικές 
συνθήκες. Συνήθως είναι εφικτή η αποτελεσματική διαχείριση και η 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατασκευής. 

Ο αγωγός θα είναι υπόγειος και η επικείμενη έκταση θα αποκατασταθεί στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την κατασκευή. Οι βασικοί περιορισμοί 
στη χρήση της γης επάνω από τον αγωγό θα περιλαμβάνουν μια στενή ζώνη 
με μέγιστο πλάτος τα 10 μέτρα όπου δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη  
βαθύριζων φυτών, ένα διάδρομο με μέγιστο πλάτος 60 μέτρα όπου δεν θα 
επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων, και ένα διάδρομο με μέγιστο πλάτος 200 
μέτρα όπου δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη οικισμών ή/και βιομηχανικών 
υποδομών. Η προτεινόμενη όδευση  επιλέχθηκε με στόχο να ικανοποιεί αυτά
τα κριτήρια, ενώ εξασφαλίζει επαρκή χώρο για μελλοντική ανάπτυξη των 
γειτονικών κοινοτήτων. Η λειτουργία του σταθμού συμπίεσης θα παράγει 
εκπομπές αερίων και θορύβου, ενώ θα έχει και επιπτώσεις στο τοπίο. Το 
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μέγεθος και η σημαντικότητα αυτών των επιπτώσεων είναι παρόμοια με τις 
επιπτώσεις μικρών μονάδων συμπαραγωγής με φυσικό αέριο. Προβλέπεται η 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και μέτρων αντιμετώπισης για  την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων λειτουργίας. Η διαχείριση των επιπτώσεων 
στο τοπίο θα γίνει μέσα από την αποκατάσταση του αρχικού τοπίου κατά 
μήκος της όδευσης του αγωγού και τη φύτευση βλάστησης η οποία θα παρέχει 
κάλυψη γύρω από τις μόνιμες δομές.

0.6 ΌΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΚΕ

Ο TAP θα προετοιμάσει και θα υποβάλει τόσο ΠΠΕ όσο και την ΜΠΚΕ 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τα κύρια στάδια 
της ΜΠΚΕ θα είναι τα παρακάτω:

 Θα επικαιροποιήσει και θα οριστικοποιήσει την τεχνική περιγραφή του 
έργου, καθώς περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες θα γίνονται διαθέσιμες,

 θα επιδιώξει επιπρόσθετη διαβούλευση και, εάν είναι απαραίτητο, θα 
τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής της ΜΠΚΕ;

 Θα συλλέξει επιπρόσθετα δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση 
περιβάλλοντος μέσω μελετών και έρευνας πεδίου, με στόχο τη δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης περιγραφής των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών συνθηκών;

 αναπτύξει μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης, και θα προδιαγράψει ένα 
Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης και πρόβλεψης για παρακολούθηση;

 Θα καταγράψει τα ευρήματα σε μια συνεκτική έκθεση ΜΠΚΕ.

Για την επίτευξη πλήρους κατανόησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών (πόρων και υποδοχέων) στην περιοχή 
επιρροής του έργου, θα πραγματοποιηθούν τόσο μελέτες πεδίου όσο και 
βιβλιογραφικές μελέτες.  Οι μελέτες αυτές θα πραγματοποιηθούν από μια 
διεπιστημονική ομάδα από έλληνες και διεθνής εξειδικευμένους επιστήμονες 
και εμπειρογνώμονες.

Οι μελέτες πεδίου θα περιλαμβάνουν την λήψη και την ανάλυση δειγμάτων 
από εδάφη, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ποτάμια ιζήματα, καθώς και 
την ανάλυση της ατμοσφαιρικής ποιότητας και των επιπέδων θορύβου. 
Επιπλέον θα διεξαχθούν περιβαλλοντικές έρευνες (χλωρίδα, πανίδα, 
βλάστηση, ενδιαιτήματα), κοινωνικο-οικονομικές έρευνες (εμπλοκή 
ενδιαφερόμενων μερών, έρευνες σε νοικοκυριά κ.λπ.), καθώς και έρευνες για 
την πολιτιστική κληρονομιά.
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0.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ο TAP θεωρεί τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την 
συμμετοχή τους ως ένα ζωτικό τμήμα της διαδικασίας Αξιολόγησης 
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ). Για την υποστήριξη 
της υλοποίησης του Ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού  Αγωγού, ο TAP
έχει αναπτύξει Στρατηγική  Συμμετοχής Εμπλεκόμενων Φορέων , της οποίας ο 
συνολικός στόχος είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης, 
συντονισμένης και πολιτισμικά κατάλληλης προσέγγισης κατά την 
γνωστοποίηση και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.  Η προσέγγιση 
που υιοθετεί ο TAP συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας σχετικά με την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , τις 
Απαιτήσεις Επίδοσης της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και 
Ανάπτυξη, καθώς και τις σχετικές πολιτικές των Διεθνών Χρηματοδοτικών 
Οργανισμών  και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΜΠΚΕ και της διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 0-1 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ΜΠΚΕ και Διαβούλευσης

Δραστηριότητα Προγραμματισμός
Έναρξη Λήξη

Υποβολή Έκθεσης 
Οριοθέτησης του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ *

Ιούνιος 2011

Δημοσιοποίηση της 
Επιλογής Όδευσης και 
Επιβεβαίωση της  Έκθεσης 
Οριοθέτησης του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ *

Ιούνιος 2011 Ιούλιος 2011

Υποβολή οριστικής ΠΠΕ 
στις αρχές

Ιούλιος 2011

Διαβούλευση επί της ΠΠΕ 
(εκτίμηση)

Σεπτέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012

Εξειδικευμένες έρευνες 
πεδίου για τη ΜΠΚΕ

Ιούνιος 2011 Οκτώβριος 2011 

Διαβούλευση κατά τη φάση 
της ΜΠΚΕ 
(συμπεριλαμβανομένης της 
επίσκεψης νοικοκυριών)

Σεπτέμβριος 2011 Οκτώβριος 2011

Υποβολή οριστικής ΜΠΚΕ 
στις αρχές

2 μήνες μετά την 
έκδοση της 

προέγκρισης 
χωροθέτησης

Διαβούλευση επί της ΜΠΚΕ 
(εκτίμηση)

Μάιος 2012 Οκτώβριος 2012
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Σημείωση: *Μη υποχρεωτικό στάδιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί εκ μέρους 
του TAP ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επίδοσης της 
EBRD 

0.8 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ένας σημαντικός στόχος της επιβεβαίωσης της είναι η ευκαιρία των 
εμπλεκομένων φορέων να παρέχουν σχόλια και απόψεις για το έργο. Ο TAP 
έχει προβλέψει μία διαδικασία που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να 
απευθύνουν γραπτά σχόλια και προτάσεις στον TAP, μετά την ολοκλήρωση 
των ανοικτών συναντήσεων. 

Ο TAP θα ήθελε να ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις, 
καθώς και το κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο, να υποβάλουν γραπτά 
σχόλια μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω 
διεύθυνση έως την 15η Αυγούστου 2011.

Στο Παράρτημα B παρουσιάζεται μία τυπική φόρμα για την υποβολή σχολίων 
και προτάσεων, στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Οι συμμετέχοντες στις 
συναντήσεις, καθώς και το κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο, θα κληθούν 
να υποβάλουν γραπτά σχόλια μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: 

Trans Adriatic Pipeline AG – Ελλάδα (Παράρτημα)
21ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 11527 
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: + 30 210 7454613
Fax: + 30 210 7454300

www.trans-adriatic-pipeline.com
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) είναι ένας νέος υπό 
μελέτη αγωγός στο Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου που θα μεταφέρει αέριο 
από νέες πηγές στην περιοχή της Κασπίας προς τη δυτική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη. 

Ο αγωγός συνολικού μήκους 520 χλμ θα συνδεθεί σε υπάρχοντα δίκτυα 
Φυσικού Αερίου και θα ξεκινάει από την Ελλάδα, θα διασχίζει την Αλβανία 
και την Αδριατική θάλασσα και θα καταλήγει στη νότια Ιταλία, επιτρέποντας 
τη ροή Φυσικού Αερίου απευθείας από τη λεκάνη της Κασπίας προς τις 
Ευρωπαϊκές αγορές. Οι μέτοχοι του TAP είναι η Ελβετική EGL (42.5%), η 
Νορβηγική Statoil (42.5%) και η Γερμανική E.ON Ruhrgas (15%).

Ο αγωγός TAP θα συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας της Ευρώπης, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές για τη 
μεταφορά του φυσικού αερίου από το κοίτασμα του Shah Deniz II στο 
Αζερμπαϊτζάν, όταν ξεκινήσει η παραγωγή του στις αρχές του 2017,  μέσω της 
πιο άμεσης διαδρομής προς τη βόρεια Ευρώπη. Καθώς θα αυξάνεται η 
διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου, ο αγωγός TAP θα έχει τη δυνατότητα, 
επιπλέον της αρχικής του δυναμικότητας των 10 δισεκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων (BCM), να εξυπηρετήσει μία πρόσθετη ποσότητα νέου αερίου ίση με 10 
BCM ανά έτος, ανεβάζοντας τη δυναμικότητά του έως τα 20 BCM ανάλογα με 
τις ανάγκες.

Ο TAP υποστηρίζεται από οικονομικά σταθερούς/ ισχυρούς μετόχους. Ο 
αγωγός TAP δεν θα απαιτήσει χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις ή από τις 
κυβερνήσεις των χωρών που διασχίζει. Ο TAP μπορεί να παρέχει σημαντικά 
οφέλη όσον αφορά τις επενδύσεις και την απασχόληση στις χώρες από τις 
οποίες θα διέλθει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το έργο στα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα Ενέργειας (TEN-E) ως έργο κοινού ενδιαφέροντος για τους συνολικούς 
στόχους ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ελληνικό τμήμα του TAP θα αποτελείται αρχικά από αγωγό μήκους 
περίπου 185 χλμ και ένα σταθμό συμπίεσης κοντά στη Νέα Μεσημβρία 
(αναφερόμενο ως CS1) με δυναμικότητα 10 (BCM) φυσικού αερίου το χρόνο 
(περίπου 1.520.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα). 

Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές θα υπάρχουν, βανοστάσια τα 
οποία θα εγκατασταθούν ανά 30 περίπου χιλιόμετρα του αγωγού, ώστε να 
διακόπτουν τη ροή του φυσικού αερίου σε περίπτωση συντήρησης ή έκτακτης 
ανάγκης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η δυναμικότητα του αγωγού θα αυξηθεί 
από τα 10 στα 20 BCM ανά έτος (από 1.520.000 σε 3.040.000 κυβικά μέτρα ανά 
ώρα). Η αύξηση της δυναμικότητας θα επιτευχθεί μέσω της εγκατάστασης ενός 
σταθμού συμπίεσης στην Αλβανία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα (κοντά 
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στην πόλη Miras). Η πλησιέστερη ελληνική πόλη στον σταθμό συμπίεσης είναι 
η Διποταμιά.

Η Εικόνα 1.1 παρουσιάζει τη διαδρομή του αγωγού TAP στην Ελλάδα. Η 
εικόνα παρουσιάζει έναν ευρύτερο διάδρομο του έργου πλάτους 2 χλμ (1 χλμ 
εκατέρωθεν της προτεινόμενης κεντρικής χάραξης).

Η προτεινόμενη όδευση του αγωγού TAP στην Ελλάδα, σε αυτό το στάδιο του 
έργου περιλαμβάνεται εντός του διαδρόμου αυτού πλάτους 2 km (βλέπε 
Εικόνα 1.1). Ο συγκεκριμένος διάδρομος επελέγη έπειτα από εκτεταμένη και 
αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών οδεύσεων που εκπονήθηκε 
από τον TAP το διάστημα μέσα 2010 - 2011 (βλέπε Ενότητα 3).  Η διαδικασία 
βελτιστοποίησης της όδευσης έχει ολοκληρωθεί για το μεγαλύτερο μέρος της 
προτεινόμενης όδευσης εκτός ενός τμήματος 15 περίπου χιλιομέτρων μεταξύ 
της Μεσοποταμιάς και των Ελληνοαλβανικών συνόρων. Για το τμήμα αυτό 
έχουν σχεδιαστεί δύο εναλλακτικές οδεύσεις, μια που διασχίζει τα σύνορα 
δυτικά της Διποταμιάς και μια που διασχίζει τα σύνορα δυτικά της Ιεροπηγής 
(βλέπε Εικόνα 1.1 και Παράρτημα A).  Ομοίως, η ακριβής θέση του σταθμού 
συμπίεσης πλησίον της Νέας Μεσήμβρίας είναι υπό διερεύνηση (βλέπε 
Παράρτημα A για τη θέση των δύο εναλλακτικών που είναι υπό εξέταση).
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Εικόνα 1.1 Διαδρομή αγωγού TAP στην Ελλάδα 
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1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (ΜΠΚΕ)

1.2.1 Εισαγωγή

Η συνολική προσέγγιση του TAP για την εκπόνηση της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) θα είναι σύμφωνα με 
την Ελληνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΜΠΕ 
(EIA Directive) καθώς και των ισχυόντων διεθνών προτύπων, όπως 
αναφέρονται στις Απαιτήσεις Επίδοσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την 
Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) (PR1-10). Θα εξασφαλιστεί επίσης η 
συμμόρφωση με τη Σύμβαση του Espoo (για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό επίπεδο) και του Aarhus (για 
την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα) 
(βλέπε Ενότητα 2.2). 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της ΜΠΚΕ του αγωγού TAP ήταν 
η αξιολόγηση των πιθανών εναλλακτικών οδεύσεων του Ελληνικού τμήματος 
του αγωγού, στα μέσα του 2010.  Η εκτεταμένη και αναλυτική σχετική 
διαδικασία είχε στόχο την επιλογή της τεχνικά εφικτής όδευσης με τις 
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την 
πολιτιστική κληρονομιά (βλέπε Ενότητα 3). Από τη στιγμή που καθορίστηκε η 
προτεινόμενη όδευση, ο TAP ξεκίνησε τη διαδικασία οριοθέτησης του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Scoping).  Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.

Από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των εναλλακτικών οδεύσεων 
του αγωγού, ο TAP έχει έρθει σε επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την 
καταγραφή των απόψεών τους, ώστε αυτές οι απόψεις να ληφθούν υπόψη 
κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Αυτές οι επαφές 
συνεχίστηκαν κατά τη διαδικασία οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ 
(βλέπε Ενότητα 8) και θα συνεχιστούν στο συνολικό κύκλο ζωής του έργου.

Η Εικόνα 1.2 παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο τη διαδικασία της εκπόνησης 
της ΜΠΚΕ. Η φάση οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ και οι 
δραστηριότητες της ΜΠΚΕ περιγράφονται στον Πίνακα 1.1.
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Εικόνα 1.2 Σχεδιάγραμμα της διαδικασίας ΜΠΚΕ

Πίνακας 1.1 Περίληψη της διαδικασίας ΜΠΚΕ

Βήμα Περιγραφή
Έλεγχος εφαρμογής 
ΜΠΚΕ

Ο έλεγχος γίνεται με στόχο να καθοριστεί εάν το έργο 
απαιτεί μια συνοπτική ΜΠΚΕ ή μια αναλυτική ΜΠΚΕ

Αξιολόγηση 
εναλλακτικών

Η αξιολόγηση των εναλλακτικών έχει στόχο να 
εντοπίσει τις εναλλακτικές οδεύσεις του έργου με τις 
λιγότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
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Βήμα Περιγραφή
Οριοθέτηση του 
περιεχομένου της 
ΜΠΚΕ

Η οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ εντοπίζει 
τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η ΜΠΚΕ. 
Η οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, όπως 
παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση, θα εξασφαλίζει ότι 
η διαδικασία επικεντρώνεται στις σημαντικές 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να συνδέονται με το έργο, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που 
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για το έργο. 
Τέλος, η οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ 
καθορίζει το πεδίο εργασίας της ΜΠΚΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΠΠΕ)

Η ΠΠΕ, η οποία είναι ειδική απαίτηση του Ελληνικού 
συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έχει 
σχεδιαστεί για να ενσωματώσει τα δύο 
προαναφερθέντα βήματα της διαδικασίας ΜΠΕ της ΕΕ: 
τον έλεγχο εφαρμογής ΜΠΚΕ και την οριοθέτηση του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ. Στην ουσία, η ΠΠΕ 
υπερβαίνει τις ανάγκες οριοθέτησης του περιεχομένου 
της ΜΠΚΕ, με στόχο να παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες για να λάβουν τεκμηριωμένη 
προκαταρκτική απόφαση χωροθέτησης του έργου.

Σύμφωνα με την Η.Π. 37111/2021/2003 "Καθορισμός 
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά 
τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων 
και δραστηριοτήτων", η δημόσια διαβούλευση εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και των αρμόδιων 
αρχών. Το ΥΠΕΚΑ και οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν 
το κοινό μετά την υποβολή της ΠΠΕ, δίνοντας ένα 
χρονικό διάστημα 35 ημερών για την υποβολή 
παρατηρήσεων. Δεν υπάρχει νομική απαίτηση για 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη 
διάρκεια της ΠΠΕ.

Μελέτες καταγραφής 
της υφιστάμενης 
κατάστασης 

Για τα σημαντικά θέματα που αναγνωρίστηκαν κατά 
την οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, θα 
συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
συνθήκες (γνωστές και ως συνθήκες αναφοράς). Αυτές, 
όπου είναι απαραίτητο, θα συμπληρωθούν από μελέτες 
και έρευνα πεδίου. Επίσης, θα μελετηθεί η 
αναμενόμενη εξέλιξη των συνθηκών αναφοράς σε 
περίπτωση που δεν προχωρήσει το έργο.
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Βήμα Περιγραφή
Αξιολόγηση 
επιπτώσεων και μέτρα 
αντιμετώπισης

Αυτό το στάδιο επικεντρώνεται στην πρόβλεψη των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών σε σχέση με 
τις συνθήκες αναφοράς, ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων του έργου (λαμβάνοντας υπόψη το 
συνολικό κύκλο ζωής του έργου).. Στη συνέχεια, 
γίνεται αξιολόγηση κάθε επίπτωσης για τον καθορισμό 
της σημασίας της για το περιβάλλον και την κοινωνία. 
Όπου είναι απαραίτητο, θα προταθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών επιπτώσεων.

Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής και 
Κοινωνικής 
Διαχείρισης

Τα διάφορα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
έργου θα παρουσιαστούν στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) , το οποίο θα 
αναλύει την εφαρμογή των μέτρων κατά τη διάρκεια 
των διάφορων φάσεων του έργου. Το ΣΠΚΔ θα 
αναφέρει λεπτομερώς τους ανθρώπινους πόρους και 
τους ρόλους που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
μέτρων, το χρονοδιάγραμμα και τις προβλέψεις για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των 
μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι οι δεσμεύσεις του 
TAP θα υλοποιηθούν. Θα εντοπίζει επίσης ανάγκες για 
εκπαίδευση ή επιμόρφωση. Το ΣΠΚΔ θα περιλαμβάνει 
επίσης ειδικά σχέδια (Αποκατάστασης Διαβίωσης ή 
Μετεγκατάστασης) που θα περιγράφουν τις 
διαδικασίες κτήσης γής ή εφαρμογής δουλείας, 
σύμφωνα με την πολιτική του TAP και τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές. 

Συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων
μερών και 
Διαβούλευση

Κατά την εκπόνηση της ΜΠΚΕ, η ομάδα έργου θα 
καταγράψει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών 
ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων και τις προτάσεις για μέτρα 
αντιμετώπισης. Με την ολοκλήρωσή της, η ΜΠΚΕ θα 
κοινοποιηθεί και θα υποβληθεί σε διαδικασία 
διαβούλευσης. Τα σχόλια που θα προκύψουν θα 
αξιοποιηθούν στην αναθεώρηση της ΜΚΠΕ και του 
ΣΠΚΔ. 

1.2.2 Η προσέγγιση του TAP στην οριοθέτηση της μελέτης

Με στόχο τη συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία, θα εκπονηθούν ΠΠΕ 
και ΜΠΚΕ, οι οποίες θα κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  στο επόμενο διάστημα.  Η ΠΠΕ 
είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί τον Ιούλιο του 
2011, ενώ η ΜΠΚΕ υπολογίζεται να υποβληθεί στις αρχές δυο μήνες περίπου 
μετά τη δημοσίευση της ΠΠΕΑ. Η ΠΠΕ, η οποία είναι ειδική απαίτηση του 
Ελληνικού συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έχει σχεδιαστεί για να 
ενσωματώσει τον έλεγχο εφαρμογής της ΜΠΚΕ και την οριοθέτηση του 
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περιεχομένου της ΜΠΚΕ. Στην ουσία, η ΠΠΕ υπερβαίνει τις ανάγκες 
οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, με στόχο να παρέχει στις αρμόδιες 
Αρχές επαρκείς πληροφορίες για να λάβουν τεκμηριωμένη προκαταρκτική 
απόφαση χωροθέτησης του έργου. 

Η παρούσα έκθεση οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ έχει 
προετοιμαστεί ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
επίδοσης της EBRD, και ειδικότερα με το PR 1 Environmental and Social 
Appraisal and Management και το PR 10 Information Disclosure and Stakeholder 
Engagement.  Έτσι, η παρούσα έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενός εθελοντικού 
σταδίου, με στόχο:

1. Τον εντοπισμό των ατόμων και κοινοτήτων που επηρεάζονται ή μπορεί 
να επηρεαστούν από το έργο, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών,

2. Την εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε μία 
διαδικασία κοινοποίησης πληροφοριών και διαβούλευσης σχετικά με 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα τα οποία ενδεχομένως να τους 
επηρεάσουν,

3. Τη διατήρηση μίας εποικοδομητικής σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σε σταθερή βάση, μέσα από τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων φάσεων του έργου (π.χ. αξιολόγηση εναλλακτικών, 
οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, ΠΠΕ, ΜΠΚΕ και υλοποίηση 
του έργου),

4. Την προκαταρκτική αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων, αρνητικών και θετικών, που σχετίζονται 
με το έργο

5. Την υιοθέτηση μέτρων για την αποφυγή, ή όπου αυτή δεν είναι εφικτή, 
την ελαχιστοποίηση, την αντιμετώπιση ή την αντιστάθμιση των 
αρνητικών επιπτώσεων για τους εργαζομένους, τις επηρεαζόμενες 
κοινότητες και το περιβάλλον,

6. Τον εντοπισμό και, όπου είναι εφικτό, την υιοθέτηση ευκαιριών για τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης.

Η οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ προσεγγίστηκε ως διαδικασία 
επικοινωνίας, κοινοποίησης πληροφοριών και διαβούλευσης, κατά την οποία 
ο προτείνων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ανταλλάσουν πληροφορίες με στόχο 
την αμοιβαία κατανόηση και την εκπόνηση των ΠΠΕ και ΜΠΚΕ, καθώς και 
των μελλοντικών βημάτων όπως περιγράφονται παραπάνω. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα πρώτα στάδια της σύλληψης και 
σχεδιασμού του έργου έως το τρέχων στάδιο, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 
δραστηριότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με 
ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες αποτελούν μέρος της διαδικασίας οριοθέτησης 
του περιεχομένου της ΜΠΚΕ. Αυτές οι δραστηριότητες αναλύονται περαιτέρω 
στις επόμενες ενότητες της παρούσας έκθεσης και θα συνεχίσουν σε όλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου.



TAP GAL00-ERM-600-Y-TAE-0001

9

1.3 ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το υπόλοιπο τμήμα της παρούσας έκθεσης έχει την παρακάτω δομή:

Ενότητα 2 –Κανονισμοί και κατευθυντήριες οδηγίες: παρέχει μία σύντομη 
επισκόπηση του σχετικού Ελληνικού και διεθνούς νομοθετικού 
πλαισίου για τη ΜΚΠΕ και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών 
αναφορικά με την οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΚΠΕ,

Ενότητα 3 –Περιγραφή των προτεινόμενων επιλογών: συνοψίζει την αξιολόγηση 
των εναλλακτικών οδεύσεων που πραγματοποίησε ο TAP και 
παρουσιάζει την προτεινόμενη όδευση,

Ενότητα 4 –Περιγραφή έργου: περιγράφει τα βασικά στοιχεία του έργου και τις 
κύριες δραστηριότητες κατασκευής, θέσης σε λειτουργία, 
λειτουργίας και πέρατος της λειτουργίας του έργου,

Ενότητα 5 –Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος: παρέχει μια επισκόπηση των 
χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος, της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της περιοχής μελέτης,

Ενότητα 6 –Ενδεχόμενες επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης: συνοψίζει τις 
ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την πολιτιστική κληρονομιά, 
και παρέχει μια ένδειξη των ενδεχόμενων μέτρων αντιμετώπισης 
και διαχείρισης,,

Ενότητα 7 –Όροι αναφοράς για την ΜΠΚΕ: παρουσιάζει τους προτεινόμενους 
όρους αναφοράς, τη δομή της αναλυτικής ΜΠΚΕ και ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για τις δραστηριότητες της ΜΠΚΕ,

Ενότητα 8 –Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών: παρουσιάζει τις προτάσεις για 
διαβούλευση με εντοπισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλ. άτομα ή 
ομάδες που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεάζονται (άμεσα ή 
έμμεσα) από το έργο («επηρεαζόμενα μέρη»), ή τα οποία 
ενδιαφέρονται για το έργο («άλλα ενδιαφεερόμενα μέρη»), κατά τη 
φάση της οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ. Επίσης, αυτή η 
ενότητα συνοψίζει τις δραστηριότητες διαβούλευσης που έλαβαν 
χώρα νωρίτερα κατά τη διαδικασία ΜΠΚΕ.

Παράρτημα A-Χάρτες: Οι Χάρτες 1-3 παρουσιάζουν τα βασικά τεχνικά, 
περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά 
(αρχαιολογικά) χαρακτηριστικά της προτεινόμενης όδευσης και των 
εναλλακτικών οδεύσεων, οι οποίες μελετήθηκαν κατά τη φάση της 
αξιολόγησης εναλλακτικών διαδρομών.

Παράρτημα B- Έντυπο καταγραφής σχολίων – έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί 
για την καταγραφή σχολίων και παρατηρήσεων σχετικά με την 
έκθεση οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ.

Παράρτημα Γ –Λίστα ενδιαφερομένων μερών
Παράρτημα Δ- Σχέδιο δράσης ΜΠΚΕ – παρουσιάζει μια λίστα με τις μελέτες 

(μελέτες βάσης ή υπολογιστικά μοντέλα) που θα εκπονηθούν κατά 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της ΜΠΚΕ, και το σχετικό 
χρονοδιάγραμμα.
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2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 

2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (EIA)

2.1.1 Εισαγωγή

Το έργο TAP στην Ελλάδα κατασκευάζεται σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία και κανονισμούς καθώς και με την Οδηγία ΜΠΕ της ΕΕ και τις 
Απαιτήσεις Επίδοσης της EBRD. Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύντομη 
περιγραφή της βασικής ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ελλάδα:

 Νόμος 1650/1986 – αποτελεί τη βασική νομοθετική διάταξη για τη 
προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρακάτω 
δίνονται τα σχετικά άρθρα με τη διαδικασία ΜΠΕ:

o Άρθρο 3 – παρουσιάζει την ταξινόμηση των έργων και των 
δραστηριοτήτων (σε κατηγορίες A, B και Γ),

o Άρθρο  4 – καθορίζει την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, που 
αφορούν στην πραγματοποίηση οποιουδήποτε έργου ή 
δραστηριότητας που αναφέρεται στο Άρθρο 3,

o Άρθρο  5 – καθορίζει τα περιεχόμενα και την κοινοποίηση της ΜΠΕ.

 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/90 – θεσπίστηκε με στόχο την 
ενεργοποίηση και εφαρμογή των προαναφερθέντων Άρθρων 3, 4 και 5 του 
Νόμου 1650/1986 και ταυτόχρονα την εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΚ 
84/360 (Οδηγία 28.6.1984 σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και 85/337 (Οδηγία 27.6.1985 
σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον . Περιγράφεται το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την 
κατηγορία της δραστηριότητας που θα υλοποιηθεί. Η ΚΥΑ αναφέρεται 
συγκεκριμένα στις δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β, καθώς και 
στην περιγραφή και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, ορίζονται και 
περιγράφονται τα κεφάλαια που θα πρέπει να περιλαμβάνει η Μελέτη  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ γίνεται περιγραφή των απαιτούμενων 
εγγράφων, χαρτών και υλικών τεκμηρίωσης,

 Νόμος 3010/2002 – θέτει νέες διατάξεις για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση τροποποιώντας το Νόμο για το Περιβάλλον (Νόμος 
1650/1986) με στόχο την ενσωμάτωση των Οδηγιών 97/11/ΕΚ (ΜΠΕ) και 
96/61/ΕΚ (IPPC) στο Ελληνικό νομοθετικό σύστημα. Οι τροποποιήσεις 
αναφέρονται συγκεκριμένα στην κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων 
και έργων σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, στο 
περιεχόμενο και τη δημοσιοποίηση των Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και στις συνθήκες που περιλαμβάνονται στους 
περιβαλλοντικούς όρους,
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 Κοινή Υπουργική Απόφαση 15393/ 2332/2002 – Η ΚΥΑ κατηγοριοποιεί όλα 
τα έργα και τις δραστηριότητες σε ομάδες, όπως προβλέπεται από το Νόμο 
3010/2002. Όλες οι δραστηριότητες και τα έργα κατηγοριοποιούνται σε 10 
ομάδες,

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014/703/Φ104/2003 – ορίζει τις διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΚΥΑ καθορίζει:

o τις απαραίτητες διαδικασίες της ΜΠΕ μέχρι την έκδοση των 
περιβαλλοντικών όρων,

o τις αρμόδιες αρχές,
o το γενικό περιεχόμενο των ΜΠΕ για όλες τις εγκαταστάσεις (τα 

ειδικά κεφάλαια περιγράφονται στην ΚΥΑ 69269/5387/90);

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 – καθορίζει τη διαδικασία 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Πίνακας 2.1 Βασικό Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων

Τύπος Αριθμός Έτος Αντικείμενο
Νόμος 1650 1986 Προστασία περιβάλλοντος
ΚΥΑ 69269/5387 1990 Ταξινόμηση έργων και περιεχόμενο 

ΜΠΕ
Νόμος 3010 2002 Ταξινόμηση έργων
ΚΥΑ 15393/2332 2002 Ταξινόμηση έργων
ΚΥΑ 11014/703 2003 Διαδικασία ΠΠΕ και ΜΠΕ
ΚΥΑ 37111/2021 2003 Συμμετοχή του κοινού

2.1.2 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)

Η διαδικασία για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 
Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) στην Ελλάδα, για έργα όπως το προτεινόμενο, 
συνοψίζεται στις παρακάτω φάσεις:

 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: ο προτείνων θα πρέπει να 
καταθέσει την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου 
στο ΥΠΕΚΑ,

 Έλεγχος πληρότητας: Το ΥΠΕΚΑ θα ελέγξει την πληρότητα της ΠΠΕ και 
μπορεί να απαιτήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, πριν από την προώθηση 
στις αρμόδιες αρχές,

 Γνωμοδότηση από τις αρχές: γνωμοδότηση/απάντηση από τις κεντρικές 
Αρχές ή άλλα αρμόδια υπουργεία ή οργανισμούς και τοπικές Υπηρεσίες
(π.χ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού), 

 Απόφαση ΠΠΕ: Το ΥΠΕΚΑ θα μελετήσει τις γνωμοδοτήσεις και θα εκδώσει 
την απόφασή του (θετική ή αρνητική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση, ΠΠΕΑ 
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 Δημοσίευση απόφασης: δημοσίευση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ μέσω του 
σχετικού Περιφερειακού Συμβουλίου (μέσω του οποίου θα ενημερωθεί το 
κοινό).

2.1.3 ΜΠΚΕ

Η διαδικασία για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στην Ελλάδα, 
για έργα όπως το προτεινόμενο, συνοψίζεται στις παρακάτω φάσεις: 

 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: ο προτείνων θα πρέπει να καταθέσει 
τη ΜΠΕ για το έργο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),

 Έλεγχος πληρότητας: Το ΥΠΕΚΑ θα ελέγξει την πληρότητα της ΜΠΕ και 
μπορεί να απαιτήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, πριν από την προώθηση 
στις αρμόδιες αρχές,

 Γνωμοδότηση από τις αρχές:  γνωμοδότηση/απάντηση από τις κεντρικές 
Αρχές ή άλλα αρμόδια υπουργεία ή οργανισμούς ή τοπικές Υπηρεσίες
(π.χ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού),

 Γνωμοδότηση από το κοινό : το έργο παρουσιάζεται στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής ακρόασης, όπου οι πολίτες 
μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους 

 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων: Το ΥΠΕΚΑ θα μελετήσει τις γνωμοδοτήσεις 
(αρχών και κοινού) και θα εκδώσει την απόφαση (Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, ΑΕΠΟ), η οποία αποτελεί Υπουργική Απόφαση 
και μπορεί να συνυπογράφεται και από άλλα αρμόδια Υπουργεία. 

 Δημοσίευση απόφασης: δημοσίευση της απόφασης μέσω του αρμόδιου 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EBRD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ο TAP έχει υιοθετήσει τις Απαιτήσεις Επίδοσης (PR) της EBRD ως το διεθνές 
πρότυπο αναφοράς για την κοινωνική και περιβαλλοντική στρατηγική του 
και θα συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του έργου. 

Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική της EBRD επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη προωθείται μέσα από τα έργα που 
χρηματοδοτεί. Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μια σειρά Απαιτήσεων Επίδοσης 
(PRs) που οι πελάτες αναμένεται να τηρούν, καλύπτοντας βασικούς τομείς 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και θεμάτων. Η Τράπεζα 
έχει δεσμευτεί για την προώθηση των περιβαλλοντικών προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και τις Ευρωπαϊκές Αρχές για το 
περιβάλλον, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις PRs τις οποίες προσυπογράφει:

Οι Απαιτήσεις Επίδοσης της EBRD συνοψίζονται στον Πίνακα 2.2:
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Πίνακας 2.2 Απαιτήσεις Επίδοσης EBRD

No. Τίτλος Απαιτήσεις
PR1 Περιβαλλοντικ

ή και 
Κοινωνική 
Αποτίμηση και 
Διαχείριση

 Προσδιορισμός όλων των ισχύοντων νόμων, 
νομοθεσιών, προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.

 Μέσω δραστηριοτήτων αξιολόγησης, όπως η 
Αξιολόγηση Επικινδυνότητας, ο Έλεγχος, ή η 
Εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, την κοινωνία και την υγεία,  πελάτης 
θα εξετάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τα 
ενδεχόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα και επιπτώσεις που συνδέονται με το 
προτεινόμενο έργο.

 Προσδιορισμός των μέτρων αντιμετώπισης για την 
αποφυγή, ή όταν η αποφυγή δεν είναι δυνατή, την 
ελαχιστοποίηση, τον περιορισμό, ή την 
αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων και την 
ενίσχυση των περιβαλλοντικών/ κοινωνικών 
επιδόσεων.

 Κατάρτιση Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού 
Σχεδίου Δράσης (ESAP).

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
επίδοσης μέσα από μια δυναμική διαδικασία 
ελέγχου, παρακολούθησης των επιδόσεων και 
αξιολόγησης.
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No. Τίτλος Απαιτήσεις
PR2 Συνθήκες 

εργασίας
 Δημιουργία και διατήρηση υγιούς σχέσης 

διαχείρισης των εργαζομένων.
 Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης, της μη 

διακριτικής μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών 
των εργαζομένων (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
& συλλογικών διαπραγματεύσεων).

 Προώθηση της συμμόρφωσης με τις συλλογικές 
συμβάσεις στις οποίες ο πελάτης είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, τους εθνικούς νόμους 
εργασίας και απασχόλησης και της συμβάσεις της 
ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) 

 Μισθοί, επιδόματα και συνθήκες εργασίας 
συγκρίσιμες με αυτές που προσφέρονται από 
ισοδύναμους εργοδότες στην περιοχή και τον 
τομέα.

 Προώθηση της υγείας των εργαζομένων, ιδίως με 
την προώθηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών 
εργασίας.

 Εξασφάλιση της συμμόρφωσης, για το σύνολο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, με βασικά πρότυπα 
εργασίας της ΔΟΕ:  π.χ. κατάργηση της παιδικής 
εργασίας και εξάλειψη της καταναγκαστικής 
εργασίας).

 Παροχή ενός μηχανισμού παραπόνων για τους 
εργαζόμενους.

 Υιοθέτηση μιας σαφούς πολιτικής ανθρώπινων 
πόρων.

PR3 Πρόληψη και 
αποφυγή της 
ρύπανσης 

 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση έκλυσης ρύπων.
 Εξέταση μέτρων εξοικονόμησης πόρων και 

ενεργειακής απόδοσης.
 Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.
 Προώθηση της μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου που σχετίζονται με το έργο.
 Επαρκής διαχείριση των επικίνδυνων υλικών (π.χ. 

ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των 
επιβλαβών οργανισμών (IPM) βασισμένη στον 
Κώδικα Δεοντολογίας του FAO για τη διανομή 
και χρήση των φυτοφαρμάκων).
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No. Τίτλος Απαιτήσεις
PR4 Υγιεινή, 

Ασφάλεια και 
Προφύλαξη

 Αποφυγή/ ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των 
επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια της 
τοπικής κοινωνίας (τόσο σε κανονικές όσο και σε 
μη κανονικές συνθήκες).

 Εξέταση των κανόνων ασφαλείας της υποδομής 
και του εξοπλισμού.

 Εάν είναι απαραίτητο, ανάπτυξη σχεδίων για την 
πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των ενδεχομένων 
έκθεσης των κοινοτήτων σε μεταδοτικές ασθένειες 
(που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου).

 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των φυσικών 
κινδύνων (κατολισθήσεις, πλημμύρες, κλπ) και 
άλλων επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους της 
κοινότητας.

 Αποτροπή ατυχημάτων οδήγησης.
 Δοκιμαστική εφαρμογή των σχεδίων πρόληψης 

και αντιμετώπισης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
 Έκθεση σχετικά με τους κινδύνους, τις πιθανές 

επιπτώσεις και οφέλη του έργου και την 
υλοποίηση κάθε σχεδίου δράσης σε τακτική βάση 
στην EBRD και στις σχετιζόμενες κοινότητες.
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No. Τίτλος Απαιτήσεις
PR5 Απόκτηση Γης, 

Μη εθελούσια 
μετεγκατάστασ
η πληθυσμού 
και Οικονομική 
Εκτόπιση

 Ορισμός: η μη εθελούσια μετεγκατάσταση 
αναφέρεται τόσο στη φυσική εκτόπιση 
(μετεγκατάσταση ή απώλεια στέγης) καθώς και 
στην οικονομική εκτόπιση (απώλεια περιουσιακών 
στοιχείων ή την πρόσβαση σε περιουσιακά 
στοιχεία που οδηγούν σε απώλεια των πηγών 
εισοδήματος ή μέσων βιοπορισμού), ως 
αποτέλεσμα της απόκτησης γης  ή του περιορισμού 
της πρόσβασης σε φυσικούς πόρους για τις 
ανάγκες του έργου.

 Αποφυγή, ή τουλάχιστον ελαχιστοποίηση της μη 
εθελούσιας μετεγκατάστασης.

 Πραγματοποίηση απογραφής και 
κοινωνικοοικονομικής μελέτης υπάρχουσας 
κατάστασης.

 Μετριασμός των δυσμενών κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων από την απόκτηση γης ή 
των περιορισμών στη χρήση από θιγόμενα 
πρόσωπα και την πρόσβαση στη γη μέσω: παροχής 
αποζημίωσης για την απώλεια των στοιχείων στο 
κόστος αντικατάστασης. Εξασφάλιση ότι οι 
δραστηριότητες μετεγκατάστασης υλοποιούνται με 
κατάλληλη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, 
διαβούλευση, καθώς και τη συνειδητή συμμετοχή 
των πληγέντων. Βελτίωση ή, τουλάχιστον, 
αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης και του 
βιοτικού επιπέδου των εκτοπισμένων σε επίπεδα 
προ του έργου.

 Ανάπτυξη των απαραίτητων σχεδίων 
(Αποκατάστασης Διαβίωσης ή Μετεγκατάστασης).
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No. Τίτλος Απαιτήσεις
PR6 Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητα
ς και Αειφόρος 
Διαχείριση των 
Φυσικών 
Πόρων

 Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
για την αποφυγή, την ελαχιστοποίηση και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα, με σκοπό την αποφυγή καθαρών 
απωλειών ή την επίτευξη καθαρού κέρδους στη 
βιοποικιλότητα.

 Αποφυγή της μετατροπής ή υποβάθμισης φυσικών 
και κρίσιμων οικοτόπων και ενέργειες κατά τρόπο 
συνεπή με καθορισμένα σχέδια διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών.

 Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης 
των φυσικών πόρων.

 Προβλέψεις για την αλυσίδα εφοδιασμού των 
έμβιων πόρων (ξυλείας, γης, κλπ.):, αειφόρος 
πολιτική προμηθειών για τους πόρους.

 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων υπέρ 
της βιοποικιλότητας που προσφέρει εναλλακτικά 
μέσα διαβίωσης, σε αντικατάσταση της αλόγιστης 
εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος.

PR7 Γηγενείς 
Πληθυσμοί

 Προσδιορισμός, μέσα από κοινωνική αξιολόγηση, 
όλων των κοινοτήτων των Γηγενών Πληθυσμών 
που ενδέχεται να θιγούν, θετικά και αρνητικά, από 
το έργο εντός της περιοχής επιρροής του έργου.

 Ελαχιστοποίηση, αντιμετώπιση και αντιστάθμιση 
των αρνητικών επιπτώσεων και προσδιορισμός και 
διανομή οφελών. Ένα σχέδιο θα αναπτυχθεί με τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων Γηγενών 
Πληθυσμών, όπως ένα Σχέδιο Ανάπτυξης Γηγενών 
Πληθυσμών (IPDP) ή ένα ευρύτερο σχέδιο 
ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων με ξεχωριστά 
στοιχεία για Γηγενείς Πληθυσμούς.

 Η Τράπεζα θα απαιτήσει ο πελάτης να 
αποζημιώσει τους πληγέντες Γηγενείς Πληθυσμούς 
άμεσα για τυχόν απώλειες μέσων διαβίωσης που 
προέκυψαν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων 
του έργου και να αποκαταστήσει τη γη στην 
πρότερη κατάσταση.
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No. Τίτλος Απαιτήσεις
PR8 Πολιτιστική 

κληρονομιά
 Υποστήριξη της διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.
 Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από 

δυσμενείς επιπτώσεις από τις δραστηριότητες του 
έργου.

 Προώθηση της ευαισθητοποίησης και εκτίμηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου είναι δυνατόν.

 Προσδιορισμός κινδύνων και επιπτώσεων στην 
πολιτιστική κληρονομιά.

 Ανάπτυξη διαδικασίας τυχαίων ευρημάτων.
 Σε περίπτωση που υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες, 

θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης μέσω Σχεδίου 
Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

PR9 Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτι
κοί οργανισμοί

 Μη σχετικό με το έργο. 

PR10 Γνωστοποίηση 
πληροφοριών 
και συμμετοχή 
ενδιαφερόμενω
ν μερών

 Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις των 
Συμβάσεων Å arhus και Espoo.

 Προσδιορισμός των ατόμων ή κοινοτήτων που 
επηρεάζονται ή θα μπορούσαν να επηρεάζονται 
από το έργο, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών περιλαμβανομένων μειονεκτούντων ή 
ευάλωτων ομάδων / ατόμων (ως μέρος της 
οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ).

 Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται πρέπει να 
περιλαμβάνουν μια πλήρη ΜΠΚΕ

 Η συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών θα είναι 
απαλλαγμένη από χειραγώγηση, παρεμβολές, 
εξαναγκασμό και εκφοβισμό.

 Η συμμετοχή πρέπει να γίνει μέσα από μια 
διαδικασία γνωστοποίησης πληροφοριών και 
ουσιαστικής διαβούλευσης.

 Οι πληροφορίες θα γνωστοποιούνται στην τοπική 
γλώσσα και κατά τρόπο που να είναι προσβάσιμες 
και πολιτισμικά κατάλληλες.

 Διατήρηση εποικοδομητικής σχέσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε συνεχή βάση, μέσω 
ουσιαστικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου.

 Έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής του 
Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης 

Το έργο του αγωγού TAP ανήκει στην Κατηγορία Α, σύμφωνα με τα κριτήρια 
της EBRD, και ως τέτοιο απαιτεί μία συμμετοχική διαδικασία αξιολόγησης 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Επίδοσης της EBRD. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει:
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 Ολοκληρωμένη Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων 
σύμφωνα με την PR 1 Περιβαλλοντική και Κοινωνική Αποτίμηση και Διαχείριση 
και την PR 10 Γνωστοποίηση πληροφοριών και συμμετοχή ενδιαφερόμενων 
μερών 1,

 Εξέταση των τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών, καθώς και 
αιτιολόγηση για την επιλογή της προτεινόμενης όδευσης. 

 Επίσης, αναφορικά με τις PR 2 και 4, η ΜΠΚΕ θα πρέπει να εντοπίζει τα 
θέματα που σχετίζονται με ενδεχόμενους κινδύνους που αφορούν στην 
υγεία και την ασφάλεια της κοινότητας, καθώς και στις συνθήκες 
εργασίας,

 Εκτίμηση των θεμάτων μετεγκατάστασης πληθυσμού, σύμφωνα με την PR
5 Απόκτηση Γης, Μη εθελούσια μετεγκατάσταση πληθυσμού και οικονομική 
εκτόπιση

 Μελέτη σχετικά με τη αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως απαιτείται από την PR 6,

 Εκτίμηση των επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά, σύμφωνα με την 
PR 8 Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Αναφορικά με τις Ελληνικές απαιτήσεις για τις ΜΠΕ, η εφαρμογή των 
προτύπων της EBRD απαιτεί τις παρακάτω επιπρόσθετες διαδικασίες:

 Οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ: μια διαδικασία κατά την οποία τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στον εντοπισμό των 
βασικών θεμάτων που θα πρέπει να μελετηθούν ως μέρος της ΜΠΚΕ. Η 
παρούσα έκθεση  προετοιμάστηκε για την εφαρμογή αυτής της απαίτησης.

 Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών: μία ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για τη διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 
μερών καθόλη τη διάρκεια του έργου,

Έμφαση σε κοινωνικά θέματα: ενώ η Ελληνική νομοθεσία αναφέρεται κυρίως σε 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η προσέγγιση της EBRD επικεντρώνεται επίσης 
στον εντοπισμό των επιπτώσεων στις επηρεαζόμενες κοινότητες και τον 
καθορισμό των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων.

2.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΚΕ

Αναφορικά με τη ΜΠΚΕ, η Ελλάδα έχει επικυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις 
Aarhus και Espoo (βλέπε Πίνακα 2.3).  Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
συμμετοχή του κοινού που καθορίζονται στη σύμβαση του Aarhus θα 
επιτευχθεί πλήρως από τον TAP μέσω της συμμόρφωσης με την Ελληνική 
νομοθεσία και τα πρότυπα της EBRD. 

Η προσέγγιση της συμμόρφωσης με τη σύμβαση του Espoo θα καθοριστεί 
μέσα από συνεργασία με τις τρεις εμπλεκόμενες χώρες (Αλβανία, Ελλάδα και 
Ιταλία). 
                                                     
1Ορισμός της EBRD για του ενδιαφερόμενους: Άτομα ή ομάδες που (i) επηρεάζονται ή πιθανώς να επηρεαστούν (άμεσα ή 
έμμεσα) από το έργο («επηρεαζόμενα μέρη»), ή (ii) έχουν κάποιο ενδιαφέρον για το έργο («άλλα ενδιαφερόμενα μέρη»)
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Πίνακας 2.3 Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί / επικυρωθεί από την Ελλάδα 
αναφορικά με τη ΜΠΚΕ

Όνομα συμφωνίας Επικύρωση από Ελλάδα
 Σύμβαση Espoo (1991): Σύμβαση σχετικά με 

την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο 

24/02/1998

 Σύμβαση Aarhus (1998)  Σύμβαση σχετικά 
με την πρόσβαση στην πληροφορία, 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 
και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα

27/01/2006
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνικοοικονομική μελέτη του αγωγού TAP πραγματοποιήθηκε την 
περίοδο 2003 - 2005, με στόχο την αναγνώριση του πλέον κατάλληλου 
διαδρόμου από τη νοτιοανατολική Ευρώπη προς την Ιταλία.  Το σημείο 
εκκίνησης για τον αγωγό TAP καθορίστηκε στη Νέα Μεσημβρία, ως το 
ανατολικότερο σημείο της χάραξης στην περιοχή των Βαλκανίων, ενώ το 
σημείο διέλευσης των συνόρων μεταξύ Ελλάδας / Αλβανίας καθορίστηκε στα 
βορειοδυτικά της Διποταμιάς.

Η αναλυτική αξιολόγηση των πιθανών εναλλακτικών οδεύσεων στην Ελλάδα 
ξεκίνησε στα μέσα του 2010 με στόχο την επιλογή της τεχνικά εφικτής όδευσης 
του αγωγού με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία, την 
κοινωνία και την πολιτιστική κληρονομιά. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης 
αναφέρονται στην έκθεση «Αξιολόγηση Εναλλακτικών Οδεύσεων – Ελληνικό 
Τμήμα» και στα παραρτήματά της. Ο στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης 
εναλλακτικών οδεύσεων ήταν τριπλός:

 Εντοπισμός της βέλτιστης όδευσης,
 Εντοπισμός των επιλογών και μέτρων για την αποφυγή ή/και 

ελαχιστοποίηση των υπολειπόμενων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών επιπτώσεων, και

 Διαβούλευση με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και γενικά 
τον τοπικό πληθυσμό.

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο TAP υιοθέτησε μια «διαδικασία σταδιακού περιορισμού της ζώνης 
όδευσης», ξεκινώντας από μια περιοχή μελέτης με μήκος περίπου 185 χλμ και 
πλάτος περίπου 50 χλμ γύρω από την ευθεία γραμμή μεταξύ της Νέας 
Μεσημβρίας και του προκαθορισμένου συνοριακού σημείου  βορειοδυτικά 
της Διποταμιάς.  H «διαδικασία σταδιακού περιορισμού της ζώνης όδευσης» 
πραγματοποιήθηκε με στόχο την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της 
αλληλεπίδρασης με τους βασικούς περιορισμούς αναφορικά με το 
περιβάλλον, την κοινωνία και την πολιτιστική κληρονομιά, και 
συγκεκριμένα: προστατευόμενες περιοχές, οικισμούς και γνωστές τοποθεσίες 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως αποτέλεσμα της «διαδικασίας σταδιακού 
περιορισμού της ζώνης όδευσης» εντοπίστηκαν τέσσερις εναλλακτικές 
οδεύσεις (Εναλλακτικές οδεύσεις N1, N2, S0 και S1 – βλέπε Παράρτημα 1).

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της 
περιοχής του έργου από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, 
κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η 
αποτίμηση των τεσσάρων εναλλακτικών οδεύσεων, μέσω ενός συνδυασμού 
από μελέτες και εργασίες πεδίου. Για κάθε εναλλακτική όδευση διερευνήθηκε 
ένας διάδρομος πλάτους 2 χλμ (1 χλμ εκατέρωθεν της προτεινόμενης όδευσης).
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Μόλις καθορίστηκαν τα τεχνικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε εναλλακτικής όδευσης, χρησιμοποιήθηκαν 
«δείκτες επίπτωσης» για κάθε πεδίο με στόχο την επισήμανση των βασικών 
χαρακτηριστικών των εναλλακτικών οδεύσεων, που ενδέχεται να σχετίζονται 
με τις επιπτώσεις ενός τυπικού έργου αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και με 
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης (π.χ. με βάση τα ευρήματα των 
μελετών και των εργασιών πεδίου).  Η χρήση αυτών των δεικτών επέτρεψε τη 
σύγκριση και τον εντοπισμό των σχετικών διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ 
των υπό μελέτη εναλλακτικών οδεύσεων.

3.3 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής μελέτης αξιολόγησης των 
εναλλακτικών οδεύσεων για το Ελληνικό τμήμα του έργου οδήγησαν στον 
εντοπισμό δύο τεχνικά εφικτών εναλλακτικών διαδρομών, οι οποίες 
αναφέρονται ως η βόρεια και η νότια διαδρομή. Σε κάθε διαδρομή 
αντιστοιχεί ένας αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων καθώς και τοπικών 
εναλλακτικών. Η διαδικασία αξιολόγησης οδήγησε τελικά στην επιλογή δύο 
εναλλακτικών οδεύσεων, για τις οποίες και έγινε αναγνώριση των βασικών 
περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
τους. Οι εναλλακτικές οδεύσεις είναι:

 Η βόρεια όδευση – Εναλλακτική N1,
 Η νότια όδευση – Εναλλακτική S0,

Τα κύρια χαρακτηριστικά των εναλλακτικών οδεύσεων N1 και S0 αναφορικά 
με το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και την πολιτιστική 
κληρονομιά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1 Κύρια περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 
Εναλλακτικών οδεύσεων N1 και S0

ΠΕΔΙΟ Εναλλακτική N1 Εναλλακτική S0
Γενικά  Η πιο άμεση όδευση 

μεταξύ της Νέας 
Μεσημβρίας και του 
σημείου εξόδου στα 
Ελληνοαλβανικά 
σύνορα βορείως της 
Διποταμιάς 

 Μήκους περίπου 
190χλμ

 Μακρύτερη όδευση η 
οποία ακολουθεί εν 
μέρει την Εγνατία 
Οδό 

 Μήκους περίπου
202χλμ

Φυσικό περιβάλλον Τα κύρια 
περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά κατά 
μήκος της εναλλακτικής 
περιλαμβάνουν 

Τα κύρια 
περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά κατά 
μήκος της εναλλακτικής 
περιλαμβάνουν 
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ΠΕΔΙΟ Εναλλακτική N1 Εναλλακτική S0
 Τις βόρειες παρυφές 

του όρους Βέρμιο οι 
οποίες καλύπτονται 
από δάση Οξιάς και 
βελανιδιάς. Τα είδη 
της Castanea sativa
και Helleborus odorus
subsp. cyclophyllus
εντοπίζονται και 
αυτά στην περιοχή 

 Τις νότιες παρυφές 
του όρους Βέρμιο με 
δάση οξιάς, 
βελανιδιάς και 
πεύκης (Pinus nigra).

 Ορεινά λιβάδια και 
αλπικούς λειμώνες 
και βοσκοτόπια 
σερπεντινικών 
εδαφών

 Όλες τις 
παραποτάμιες 
τοποθεσίες όπου η 
παραποτάμια 
βλάστηση είναι καλά 
διατηρημένη.

 Τοπικά σημεία 
(άγνωστα μέχρι 
σήμερα) ανάμεσα 
στις πεδιάδες μεταξύ 
της Θεσσαλονίκης 
και των Γιαννιτσών 
(συμπεριλαμβανομέν
ης της κοιλάδας του 
Αξιού) όπου δύναται 
να υπάρχουν 
αποικίες του 
λαγόγυρου 
(Spermophilus
citellus).

 Το οροπέδιο 
Ολυμπιάδος 
Γαλάτειας όπου 
υπάρχουν αναφορές 
ότι αναπαράγεται το 
Circus pygargus

 Όλα τα σημεία 

 Τις νότιες και 
νοτιοανατολικές 
παρυφές του όρους 
Βέρμιο οι οποίες 
φιλοξενούν μια 
ποικιλία οικοτόπων 
όπως φυλλοβόλα 
δάση και υποαλπικές 
χλοώδεις διαπλάσεις 
και λιβάδια. 

 Ορεινά λιβάδια και 
αλπικούς λειμώνες 
και βοσκοτόπια 
σερπεντινικών 
εδαφών, αυτές οι 
τοποθεσίες 
αποτελούν 
κατάλληλους 
οικοτόπους για 
αρκετά σπάνια είδη 
χλωρίδας.

 Τοπικά σημεία 
(άγνωστα μέχρι 
σήμερα) ανάμεσα 
στις πεδιάδες μεταξύ 
της Θεσσαλονίκης 
και των Γιαννιτσών 
(συμπεριλαμβανομέν
ης της κοιλάδας του 
Αξιού) όπου δύναται 
να υπάρχουν 
αποικίες του 
λαγόγυρου 
(Spermophilus citellus).

 Όλες τις 
παραποτάμιες 
τοποθεσίες όπου η 
παραποτάμια 
βλάστηση είναι καλά 
διατηρημένη. Αυτές 
οι τοποθεσίες 
συμπεριλαμβάνουν 
κυρίως τον 
Αλιάκμονα, το ρέμα 
Λιανοβροχίου και 
τον Αξιό
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ΠΕΔΙΟ Εναλλακτική N1 Εναλλακτική S0
διασταυρώσεων με 
ποταμούς οι οποίοι
διατηρούν ροή νερού 
κατά την ξηρή 
περίοδο 
συμπεριλαμβανομέν
ου του σημείου 
διέλευσης από τον 
Αξιό.

Προστατευόμενες 
περιοχές 

 Η Εναλλακτική N1 
διασχίζει τις περιοχές 
NATURA 2000 
GR1220002 και 
GR1220010 Δέλτα 
Αξιού Λουδία 
Αλιάκμονα 

 Η Εναλλακτική 
περνάει λιγότερο 
από 1χλμ από την 
περιοχή Natura 2000 
GR 1320001 (Λίμνη 
Καστοριάς) 

 Διασχίζει δύο 
καταφύγια άγριας 
ζωής (Φλαμουριά-
Γραμματικό στο όρος 
Βέρμιο και Κουρή 
στο οροπέδιο της 
Εορδαίας)

 Η Εναλλακτική S0 
διασχίζει τις 
ακόλουθες περιοχές 
NATURA 2000:
1. GR1220002 & 

GR1220010 Δέλτα 
Αξιού Λουδία 
Αλιάκμονα 

2. GR133002 Όρη
Βόρειου 
Βούρινου και 
Μελλία (είναι 
επίσης και ΣΠΠ)

 Η Εναλλακτική 
περνάει λιγότερο από 
1χλμ από την 
περιοχή Natura 2000 
GR 1210001  καθώς 
διασχίζει τις νότιες 
παρυφές του όρους 
Βέρμιο

 Διασχίζει δύο 
καταφύγια άγριας 
ζωής Κουτσοχώρι, 
Κουτί - Αγιος 
Ελευθέριος και 
Τσέρβενα - Βούρινος 

Κοινωνικοοικονομικό 
πλαίσιο 

 Η Εναλλακτική N1 
διέρχεται από 10 
δήμους με 11968 
κατοίκους στους 
οικισμούς εντός του 
διαδρόμου των 2χλμ. 
Υπάρχουν συνολικά 
39 οικισμοί στον 
διάδρομο των 2χλμ 
και 52 οικισμοί οι 
κάτοικοι των οποίων 

 Η Εναλλακτική 
διασχίζει την 
επικράτεια 10 δήμων 
με . . 12,253 
κατοίκους στους 
οικισμούς εντός του 
διαδρόμου των 2χλμ. 
Για τρεις από τους 
δέκα δήμους δεν 
υπάρχουν οικισμοί 
που να βρίσκονται 
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ΠΕΔΙΟ Εναλλακτική N1 Εναλλακτική S0
ενδεχομένως 
χρησιμοποιούν τη γη 
η οποία βρίσκεται 
εντός του διαδρόμου. 

 Χαμηλή 
πληθυσμιακή 
πυκνότητα εντός του 
διαδρόμου. Καθώς η 
όδευση οδεύει προς 
τα δυτικά μέσω των 
ορεινών όγκων και 
τελικώς προς τα 
Αλβανικά σύνορα, η 
πληθυσμιακή 
πυκνότητα μειώνεται 
σταδιακά από 90 με 
100 κατοίκους /km2

στην Χαλκηδόνα και 
την Πέλλα σε 66 
κατοίκους /km2 στην 
Εορδαία και τέλος 6 
κατοίκους /km2 στο 
Νεστόριο τον πιο 
δυτικό δήμο 

εντός του διαδρόμου. 
Υπάρχουν συνολικά 
52 οικισμοί στον 
διάδρομο των 2χλμ 
και 63 οικισμοί οι 
κάτοικοι των οποίων 
ενδεχομένως 
χρησιμοποιούν τη γη 
η οποία βρίσκεται 
εντός του διαδρόμου. 

 Χαμηλή 
πληθυσμιακή 
πυκνότητα εντός του 
διαδρόμου. Καθώς η 
όδευση οδεύει προς 
τα δυτικά μέσω των 
ορεινών όγκων και 
τελικώς προς τα 
Αλβανικά σύνορα, η 
πληθυσμιακή 
πυκνότητα μειώνεται 
σταδιακά από 90 με 
100 κατοίκους /km2

στην Χαλκηδόνα  και 
την Πέλλα σε 46 
κατοίκους /km2 στην 
Καστοριά και τέλος 6 
κατοίκους /km2 στο 
Νεστόριο τον πιο 
δυτικό δήμο

Πολιτιστική 
κληρονομιά 

 Συνολικός αριθμός 
θέσεων 
αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος εντός 
του διαδρόμου των 
2χλμ: 45

 Συνολική 
πιθανότητα 
αρχαιολογικών
ευρημάτων εντός του 
διαδρόμου των 2χλμ 
(% γης η οποία 
βρίσκεται εντός 
αγροτικής γης 

 Συνολικός αριθμός 
θέσεων 
αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος εντός 
του διαδρόμου των 
2χλμ: 781

 Συνολική πιθανότητα 
αρχαιολογικών
ευρημάτων εντός του 
διαδρόμου των 2χλμ 
(% γης η οποία 
βρίσκεται εντός 
αγροτικής γης 
υψηλής 

                                                     
1 Ο μεγαλύτερος αριθμός θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος της Εναλλακτικής S0 οφείλεται εν μέρει στο 
γεγονός ότι έχει γίνει περισσότερη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της εναλλακτικής.
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ΠΕΔΙΟ Εναλλακτική N1 Εναλλακτική S0
υψηλής 
παραγωγικότητας): 
37%

παραγωγικότητας): 
37%

Η εναλλακτική όδευση N1 ενδεχομένως ενέχει λιγότερες πιθανότητες 
πρόκλησης επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά, καθώς περιλαμβάνει 
λιγότερες γνωστές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ πιθανόν να 
επιδράσει σε κάποιες θεσμοθετημένες περιοχές χρήσεις γης, όπως οι εμπλοκές 
με τις περιοχές εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).  
Η εναλλακτική όδευση N1 διασχίζει την περιοχή Natura 2000 στον Αξιό, η 
οποία δεν μπορεί να αποφευχθεί.  Οι επιπτώσεις εξαιτίας της διέλευσης θα 
ελαχιστοποιηθούν με την εφαρμογή τεχνικών που δεν απαιτούν τη διάνοιξη 
ορύγματος (micro tunnelling ή οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση κάτω από 
την προστατευόμενη περιοχή). 

Η εναλλακτική όδευση S0 πιθανόν να επηρεάσει λιγότερο κάποιες περιοχές με
θεσμοθετημένες χρήσεις γης και ενδεχομένως περισσότερο από την Ν1 
περιοχές με πολιτιστική κληρονομιά, λόγω της υψηλότερης πυκνότητας 
γνωστών αρχαιολογικών θέσεων εντός του διαδρόμου. Η εναλλακτική όδευση 
S0 θα διασχίζει επίσης την περιοχή Natura 2000 στον Αξιό, η οποία δεν μπορεί 
να αποφευχθεί, αλλά θα διασχίσει επίσης και μία δεύτερη περιοχή Natura
2000 (Όρη Βόρειου Βούρινου & Μελλία – ΖΕΠ GR1330002). Οι επιπτώσεις 
εξαιτίας της διέλευσης από τις δύο περιοχές θα ελαχιστοποιηθούν με την 
εφαρμογή των τεχνικών που δεν απαιτούν τη διάνοιξη ορύγματος (micro
tunnelling ή οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση κάτω από την 
προστατευόμενη περιοχή).

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εναλλακτικών οδεύσεων, ο 
TAP αποφάσισε να επιλέξει την εναλλακτική όδευση N1 ως την προτεινόμενη 
όδευση για το μελλοντικό σχεδιασμό και τη διαδικασία αδειοδότησης στην 
Ελλάδα.

3.3.1 Σταθμός συμπίεσης

Έχουν εντοπιστεί δύο εναλλακτικές τοποθεσίες για την εγκατάσταση του 
Σταθμού Συμπίεσης CS1, οι οποίες βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση. Και οι δύο 
τοποθεσίες βρίσκονται πλησίον της Νέας Μεσημβρίας (βλέπε Παράρτημα 1 –
Χάρτης 2).
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.1.1 Γενική περιγραφή

Ο αγωγός TAP στην Ελλάδα είναι εξολοκλήρου χερσαίος και θα διανύσει μία 
απόσταση περίπου 185 χλμ από τη Νέα Μεσημβρία έως τα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα, κοντά στη Διποταμιά. Ο αγωγός θα έχει διάμετρο 1,219 m (48 ίντσες). 

Ο αγωγός θα είναι κατασκευασμένος από συγκολλημένα τμήματα 
χαλύβδινων σωληνώσεων, τα οποία θα έχουν μήκος από 8 έως 18 μέτρα. Τα 
τμήματα των χαλύβδινων σωληνώσεων θα έχουν εσωτερική και εξωτερική 
επίστρωση. Η εσωτερική επίστρωση θα είναι μία εποξική ρητίνη που μειώνει 
τις τριβές, ενώ η εξωτερική επίστρωση θα αποτελείται από 3 στρώματα 
πολυαιθυλενίου για την προστασία των σωληνώσεων από τη διάβρωση. 
Κάποια τμήματα του αγωγού θα φέρουν επιπρόσθετη κάλυψη από ενισχυμένο 
σκυρόδεμα για την προστασία των σωληνώσεων από εξωτερικές φθορές. Το 
σύνολο του αγωγού θα προστατεύεται από τη διάβρωση με την εγκατάσταση 
συστήματος καθοδικής προστασίας.

Ο αγωγός θα είναι υπόγειος σε όλο το μήκος του. Για λόγους ασφαλείας και με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις υπάρχουσες χρήσης γης (π.χ. 
γεωργία), η σωλήνωση  θα είναι καλυμμένη με τουλάχιστον 1 μέτρο χώματος. 
Μεγαλύτερο βάθος είναι απαραίτητο σε σημεία διασταύρωσης με άλλες 
υποδομές (βλέπε Ενότητα 4.2.1). 

Η δυναμικότητα του αγωγού προβλέπεται να αυξηθεί από την αρχική 
ικανότητα των 10 BCM/έτος στα 20 BCM/έτος. Κατά τη φάση μεταφοράς 10 
BCM απαιτούνται μόνο δύο Σταθμοί Συμπίεσης (Σταθμός CS1 στην Ελλάδα 
και Σταθμός CS3 στην Αλβανία). Ο τρίτος σταθμός (CS2) θα προστεθεί για την 
αύξηση της δυναμικότητας του αγωγού από 10 BCM σε 20 BCM και θα 
βρίσκεται στην Αλβανία, κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα (κοντά στην 
πόλη Miras).

Ο αγωγός TAP θα είναι σχεδιασμένος για διάρκεια ζωής 50 ετών. Η διάρκεια 
ζωής για τον εξοπλισμό και τις σωληνώσεις των σταθμών είναι 20 χρόνια. Ο 
σχεδιασμός θα εξασφαλίζει ότι το σύστημα μεταφοράς αερίου ικανοποιεί όλες 
τις απαιτήσεις ασφαλείας των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κωδίκων και 
Προτύπων.

Ο αγωγός θα έχει πίεση σχεδιασμού 95 barg (πάνω από την ατμοσφαιρική 
πίεση), η οποία θα είναι επαρκής για τη βασική δυναμικότητα του TAP που 
είναι ίση με 10 BCM/έτος, καθώς και για την πιθανή μελλοντική 
δυναμικότητα που είναι ίση με 20 BCM/έτος. Η τελική πίεση σχεδιασμού θα 
καθοριστεί μετά από επαναληπτικούς μηχανολογικούς υπολογισμούς 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους.
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Οι σταθμοί συμπίεσης και τα βανοστάσια θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με 
τους Ευρωπαϊκούς κώδικες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου γίνεται σχεδίαση 
ειδικού εξοπλισμού με βάση άλλα πρότυπα που αναφέρονται στις αντίστοιχες 
λειτουργικές προδιαγραφές. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των έργων 
πολιτικού μηχανικού και των κτιρίων θα γίνει σύμφωνα με τους Εθνικούς 
Κώδικες, τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και το TR1827. 
Ο σχεδιασμός πυροπροστασίας και προστασίας των κατασκευών θα γίνει 
σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Κτιρίων (IBC) και την ελληνική νομοθεσία.

Οι λεπτομέρειες του έργου θα αναπτυχθούν και θα καθοριστούν περαιτέρω 
στα επόμενα βήματα σχεδιασμού. Οι παρακάτω Ενότητες 4.2 και 4.3 παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κατασκευής, θέσης σε λειτουργία, 
λειτουργίας και τερματισμού λειτουργίας, οι οποίες θα εφαρμοσθούν στο 
έργο.

4.1.2 Ασφάλεια

Έχει ήδη εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη επικινδυνότητας για την όδευση 
του αγωγού, με στόχο την επαλήθευση της ασφάλειας του αγωγού. Η 
προκαταρκτική μελέτη έδειξε ότι η προτεινόμενη όδευση είναι εφικτή 
αναφορικά με την ασφάλεια του αγωγού και του γειτονικού πληθυσμού. Σε 
κάποιες περισσότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές εντοπίστηκε η δυνατότητα 
τροποποίησης της όδευσης, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της απόστασης 
από τους οικισμούς. Οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές που 
αναγνωρίστηκαν είναι σχετικά μικρές, επιτρέποντας τη λήψη τεχνικών 
μέτρων για τον περιορισμό της επικινδυνότητας, όπου κριθεί απαραίτητο.

4.2 ΑΓΩΓΟΣ

4.2.1 Εισαγωγή

Το Ελληνικό τμήμα του αγωγού TAP περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά 
στοιχεία:

 Περίπου 185 χλμ σωληνογραμμής,
 7 Σταθμούς Βανοστασίων (ανάλογα με την τελική διάταξη),
 1 Σταθμό Συμπίεσης (CS1),
 Συνοδές εγκαταστάσεις απαραίτητες για την κατασκευή του έργου 

(δρόμοι πρόσβασης, εργοτάξια, κλπ).

4.2.2 Κατασκευή Αγωγού

Ο αγωγός θα κατασκευαστεί με συμβατικό τρόπο, κατά τμήματα, από μία 
κατασκευαστική ομάδα που θα κινείται κατά μήκος της διαδρομής του 
αγωγού. Αρχικά, γίνεται απομάκρυνση του επιφανειακού φυτικού χώματος 
και αποθήκευσή του σε ξεχωριστό χώρο, και στη συνέχεια γίνεται εκσκαφή του 
ορύγματος. Έπειτα, ανεξάρτητα τμήματα αγωγού μήκους 8 έως 18 μέτρων 
συγκολλούνται σε σωληνογραμμή και, διαδοχικά, καταβιβάζονται στο 
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όρυγμα. Το χώμα επανατοποθετείται στο όρυγμα και αποκαθίσταται πλήρως 
το τοπίο ενώ η κατασκευαστική ομάδα συνεχίζει στο επόμενο τμήμα του 
αγωγού. 

Σε επίπεδες εκτάσεις με μαλακό έδαφος, η μέση πρόοδος είναι 600 μέτρα / 
ημέρα, σε λοφώδεις ή ορεινές εκτάσεις η μέση πρόοδος είναι μεταξύ 300 και 
450 μέτρων/ημέρα ενώ σε δύσκολες περιοχές όπως απότομες πλαγιές και 
βραχώδεις εκτάσεις η μέση πρόοδος είναι έως και 50 μόλις μέτρα/ημέρα.

Ένα καλώδιο οπτικών ινών τοποθετείται εντός του ορύγματος κατά μήκος του 
αγωγού για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του αγωγού. Θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένες τεχνικές για τη 
διέλευση από δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.  Η διέλευση από 
κεντρικούς δρόμους / αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές γραμμές και 
μεγάλα αρδευτικά κανάλια, ενδεχομένως απαιτήσει τη χρήση μεθόδων 
εκσκαφής χωρίς τη διάνοιξη ορύγματος (π.χ. οριζόντια διάτρηση, micro-
tunnelling ή οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση). Ανεξάρτητα από τη μέθοδο 
που θα χρησιμοποιηθεί, ανοιχτή εκσκαφή ή εκσκαφή χωρίς όρυγμα, ο αγωγός 
θα εγκατασταθεί σε βάθος τουλάχιστον 1,5 - 2 μέτρων κάτω από τις 
υπάρχουσες υποδομές.

Οι τυπικές διαδικασίες κατασκευής του χερσαίου αγωγού, οι οποίες θα 
εφαρμοστούν στα περισσότερα τμήματα του αγωγού TAP, περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

 Η  ζώνη εργασίας απαιτεί πλάτος περίπου 40 μέτρων. Το γόνιμο 
επιφανειακό χώμα (συνήθως πάχους 0.3-0.5 m) απομακρύνεται σε ζώνη 
πλάτους περίπου 22-24 μέτρων. Το επιφανειακό χώμα αποθηκεύεται 
προσωρινά στο άκρο της ζώνης εργασίας (βλέπε Εικόνα 4.1).

 Το μη γόνιμο «υπέδαφος» που προκύπτει από την εκσκαφή του ορύγματος  
του αγωγού αποθηκεύεται στην αντίθετη πλευρά της ζώνης εργασίας.  Το 
γόνιμο επιφανειακό φυτικό χώμα θα επανατοποθετηθεί επάνω από το μη 
γόνιμο χώμα κατά την αποκατάσταση, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής 
ανάπτυξη σπαρτών και βλάστησης. 

 Το πλάτος της ζώνης εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή χώρο για 
την ασφαλή κατασκευή της σωληνογραμμής (τοποθέτηση σε σειρά και 
συγκόλληση των τμημάτων του αγωγού, επίστρωση προστατευτικής 
επένδυσης και δοκιμές ποιότητας του κατασκευασμένου τμήματος 
αγωγού, καταβίβαση στο όρυγμα), καθώς και για την ασφαλή ταυτόχρονη 
κίνηση των οχημάτων. 

Στις περιοχές όπου υπάρχουν κατασκευαστικοί περιορισμοί (π.χ. 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί ή περιορισμοί στη χρήση γης) και γενικά σε 
περιοχές όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος, η ζώνη εργασίας μπορεί να 
μειωθεί από τα 40 στα 30 μέτρα (βλέπε Εικόνα 4.2)
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Εικόνα 4.1 Τυπική ζώνη εργασίας

Εικόνα 4.2 Μειωμένη ζώνη εργασίας

Οι βασικοί περιορισμοί στη χρήση γης επάνω από τον αγωγό περιλαμβάνουν 
ένα στενό διάδρομο με μέγιστο πλάτος 10 μέτρων (αναφέρεται ως ζώνη 
δουλείας) όπου δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη βαθύρριζων δέντρων, ένα 
διάδρομο με μέγιστο πλάτος 60 μέτρων όπου δεν επιτρέπεται η κατασκευή 
κατοικιών, και ένα διάδρομο με μέγιστο πλάτος 200 μέτρων όπου η 
εγκατάσταση οικισμών ή/και βιομηχανικών υποδομών είναι ελεγχόμενη. Η 
προτεινόμενη όδευση  επιλέχθηκε με στόχο να ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια, 
ενώ παράλληλα εξασφαλίζει επαρκή χώρο για μελλοντική επέκταση των 
γειτονικών οικισμών. 

Ο αγωγός διασχίζει 1 αυτοκινητόδρομο, 6 κεντρικούς δρόμους, 54 
δευτερεύοντες δρόμους, διάφορους χωματόδρομους και 1 σιδηροδρομική 
γραμμή. Επιπλέον, προβλέπονται 22 διελεύσεις από ποτάμια, 
συμπεριλαμβανομένων 14 μεγάλων ποταμών. Όπου είναι απαραίτητο, θα 
γίνει χρήση μεθόδων κατασκευής που αποφεύγουν τις παρεμβάσεις ή τη 
μακροπρόθεσμη οπτική όχληση, με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο περιβάλλον. 

Σταθμοί Βανοστασίων

Για την ενίσχυση της ασφάλειας του αγωγού, ο αγωγός θα περιλαμβάνει κατά 
προσέγγιση 7 σταθμούς βανοστασίων. Με τη βοήθεια των βανοστασίων ο 
χειριστής θα μπορεί να απομονώσει οποιοδήποτε τμήμα του αγωγού για 
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εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή για την απομόνωση ενδεχόμενης διαρροής. 
Τα βανοστάσια είναι μη επανδρωμένα και αποτελούνται από ένα μικρό 
περιφραγμένο κτίριο συνολικής επιφάνειας ίσης με περίπου 20 x 30 μέτρα. 
Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τα βανοστάσια θα 
εγκατασταθούν ανά περίπου 30 χλμ, ενώ ο βασικός εξοπλισμός του κάθε 
σταθμού θα εγκαθίσταται υπογείως.

Σταθμός συμπιεστή CS1

Ο σταθμός συμπίεσης είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του αερίου 
αυξάνοντας την πίεση. 

Ένας τυπικός σταθμός συμπίεσης αποτελείται από: 1 – Ξεστροπαγίδες, 2 –
Φίλτρα, 3 – Θερμαντήρες αερίου καυσίμου, 4 – Κτίρια στροβίλου - συμπιεστή, 
5 – Ψύκτες αερίου, 6 – Κτίριο ελέγχου και 7 – Κτίριο συντήρησης & Αποθήκη 
(βλέπε Εικόνα 4.3).

Εικόνα 4.3 Σταθμός συμπιεστή – Τυπική διάταξη

Ο σταθμός συμπιεστή αποτελείται κυρίως από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αερίου (διαχωριστές φίλτρου),μέτρησης, συμπίεσης και ψύξης. Η έκταση του 
αγροτεμαχίου που είναι απαραίτητη για το σταθμό συμπιεστή υπολογίζεται σε 
περίπου 100 εκτάρια. Η επιφάνεια που είναι απαραίτητη για τα κτίρια και το 
σταθμό συμπιεστή είναι περίπου 2 εκτάρια. Η υπόλοιπη έκταση από τα 100 
εκτάρια θα παραμείνει κενή, καθώς ο σταθμός συμπιεστή θα εγκατασταθεί 
εντός του αγροτεμαχίου ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής απόσταση από τα 
υπόλοιπα κτίρια και τις υποδομές. 

Ο σταθμός συμπίεσης αποτελείται κυρίως από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αερίου (διαχωριστές φίλτρου), μέτρησης, συμπίεσης και ψύξης. Η έκταση του 
αγροτεμαχίου που είναι απαραίτητη για το σταθμό συμπίεσης υπολογίζεται σε 
περίπου 1000 στρέμματα. Η έκταση που είναι απαραίτητη για τα κτίρια και το 
σταθμό συμπίεσης είναι περίπου 20 στρέμματα. Η υπόλοιπη έκταση θα 
παραμείνει κενή, καθώς ο σταθμός συμπιεστή θα εγκατασταθεί εντός του 
αγροτεμαχίου ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής απόσταση από τα υπόλοιπα 
κτίρια και τις υποδομές. 

Οι διαχωριστές φίλτρου θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του αερίου 
από ιζήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά την ανάντη των μετρητών,   
πορεία του αερίου στον αγωγό. Μετά τον καθαρισμό και τη μέτρηση, το αέριο 
συμπιέζεται στην απαιτούμενη πίεση. Για την αύξηση της πίεσης σχεδιάζεται η 
εγκατάσταση ενός συμπιεστή με αεριοστρόβιλο. Για την περίπτωση της 
μεταφοράς 10 BCM/έτος, θα χρησιμοποιηθούν αεριοστρόβιλοι ισχύος 15 MW. 
Για την περίπτωση της μεταφοράς 20 BCM/έτος, θα προστεθούν 



TAP GAL00-ERM-600-Y-TAE-0001

32

αεριοστρόβιλοι ισχύος 25 MW. Το καύσιμο του αεριοστρόβιλου θα είναι 
φυσικό αέριο προερχόμενο από τον αγωγό. Η έξοδος των καυσαερίων από 
κάθε αεριοστρόβιλο στην ατμόσφαιρα θα γίνεται μέσω καπνοδόχου ύψους 
περίπου 40 μέτρων. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία μίας καπνοδόχου
εκτόνωσης με ύψος περίπου 70 μέτρων.  Μετά τη συμπίεση, γίνεται ψύξη του 
αερίου μέχρι τους 50 °C μέσω αερόψυκτων εναλλακτών θερμότητας. Οι 
διαχωριστές φίλτρου, οι μετρητές και ο ψύκτης αερίου θα εγκατασταθούν 
υπαίθρια, ενώ οι συμπιεστές και οι αεριοστρόβιλοι θα εγκατασταθούν σε 
κτίρια. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται η δημιουργία κτιρίων που θα στεγάζουν 
δύο συμπιεστές. Επιπλέον είναι απαραίτητη η κατασκευή επιπρόσθετων 
κτιρίων, όπως κτίρια ελέγχου, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνεργεία και 
κτίρια διοίκησης.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος του σταθμού συμπίεσης είναι περίπου 
2,000 kW από τη μέση τάση.  Η ηλεκτρική διασύνδεση του σταθμού συμπίεσης 
θα μελετηθεί κατά το στάδιο της επιλογής τοποθεσίας του σταθμού. 
Ανεξάρτητα από αυτό, κάθε σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με έναν κινητήρα 
diesel για να εξασφαλίζει την παροχή ισχύος σε περίπτωση απώλειας της 
ενέργειας από την εξωτερική πηγή.  Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται επίσης η 
εγκατάσταση συμπιεστών με τροφοδοσία από συνδυασμό αεριοστρόβιλου και 
ατμοστρόβιλου. Σε αυτή την περίπτωση, η απώλεια θερμότητας από τους 
αεριοστρόβιλους θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ατμού. Στη συνέχεια, 
αυτός ο ατμός θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων 
ατμοστροβίλων συνδεδεμένων με έναν συμπιεστή για τη συμπίεση του αερίου. 
Για την υλοποίηση αυτής της εναλλακτικής λύσης, οι αεριοστρόβιλοι θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ένα λέβητα ανάκτησης θερμότητας. Επιπλέον, 
θα υπάρξει η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού και ψύκτη 
ανάκτησης ατμού.

Συνοδές εγκαταστάσεις

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αποθήκευσης και διαχείρισης των υλικών 
κατά  την διάρκεια της κατασκευής, ο TAP θα χρειαστεί 6 χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης αγωγών και 3 χώρους φιλοξενίας εργατών (βλέπε Παράρτημα A –
Χάρτης 1).  Η επιλογή της τοποθεσίας των συνοδών εγκαταστάσεων έγινε με 
βάση την πρόσβαση στις τοποθεσίες κατασκευής και την όδευση του αγωγού.  
Επίσης, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
ενδέχεται να έχουν οι εγκαταστάσεις και οι δρόμοι πρόσβασης στο 
περιβάλλον, στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στην πολιτιστική 
κληρονομιά, με στόχο την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων στην περιοχή 
μελέτης.

Το μέγεθος των χώρων προσωρινής αποθήκευσης των σωλήνων θα κυμαίνεται 
μεταξύ 15,000 m² - 24,000 m² με δυναμικότητα που θα κυμαίνεται μεταξύ 1,260 
– 2,772 σωλήνων. Οι τυπικοί σωλήνες με διάμετρο 48” θα τοποθετηθούν σε 
στοίβες τριών στρωμάτων, ενώ οι σωλήνες με επικάλυψη από σκυρόδεμα (π.χ. 
για τη διέλευση από ποτάμια) θα τοποθετηθούν σε στοίβες με δύο το πολύ 
στρώματα.
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Οι χώροι φιλοξενίας εργαζομένων θα έχουν έκταση μεταξύ 20,000 m2

(200 x 100 m) και 50,000 m2 (200 x 250 m), ενώ θα μπορούν να φιλοξενήσουν 
από 80 έως 200 εργαζομένους.  Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης σωλήνων 
και οι χώροι φιλοξενίας των εργαζομένων αναμένονται να βρίσκονται σε 
λειτουργία για περίπου 1 χρόνο κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής. 

Το κύριο σημείο εισόδου των σωλήνων του αγωγού  και του εξοπλισμού που 
δεν μπορεί να αγοραστεί από την Ελλάδα θα είναι το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, ενώ ο κεντρικός χώρος αποθήκευσης των σωλήνων θα οριστεί 
σε βιομηχανική περιοχή ώστε να αποφεύγονται οι επιπτώσεις στον τουρισμό 
και τον αστικό πληθυσμό.  Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεταφορά των 
περίπου 15,000 σωλήνων του αγωγού στα σημεία κατασκευής, ο TAP θα 
αναβαθμίσει υφιστάμενους δρόμους και θα κατασκευάσει νέους, σύμφωνα με 
τις ανάγκες του έργου.

4.2.3 Εργασίες πριν τη θέση σε λειτουργία

Μόλις εγκατασταθεί η σωληνογραμμή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία 
σειρά από ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο αγωγός  ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις λειτουργίας. Ο βασικός στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι 
να επαληθεύσουν ότι ο αγωγός έχει ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικά 
ελαττώματα και ότι βρίσκεται στην κατάλληλη κατάσταση προκειμένου να 
γεμίσει με το αέριο και να τεθεί υπό πίεση.  Ο εξοπλισμός των εργασιών πριν 
από τη θέση σε λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό, υδροστατικό 
έλεγχο και εσωτερικό έλεγχο του εγκατεστημένου αγωγού. Ο εξοπλισμός θα 
βρίσκεται κυρίως στο σταθμό συμπίεσης CS1 και στους σταθμούς 
βανοστασίων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες πριν από τη 
θέση σε λειτουργία του αγωγού κατά τμήματα. 

Το νερό που απαιτείται για τον υδροστατικό έλεγχο θα είναι γλυκό, καθαρό 
νερό, το οποίο θα αντληθεί (και θα απορριφθεί) σε αποδέκτες που βρίσκονται 
κατά μήκος της όδευσης του αγωγού (ποτάμια, δεξαμενές, λίμνες). Κατά την 
εκπόνηση της ΜΠΚΕ θα αναληφθούν λεπτομερείς μελέτες αναφορικά με 
τυχόν επιπτώσεις που σχετίζονται με τον υδροστατικό έλεγχο. Το μέγιστο 
μήκος του τμήματος του αγωγού που θα ελέγχεται υδροστατικά δεν θα 
ξεπερνά τα 10 χλμ οριζοντίως. Το μήκος των κατακόρυφων τμημάτων θα 
εξαρτάται από την τοπογραφία. Για τα ειδικά τμήματα, όπως οι διευλεύσεις 
από ποτάμια, θα γίνουν ξεχωριστές δοκιμές. 

4.2.4 Λειτουργία

Θα αναπτυχθούν αναλυτικές διαδικασίες λειτουργίας για το σύστημα του 
αγωγού.  Αυτές οι διαδικασίες θα είναι έτοιμες πριν από τη λειτουργία του 
αγωγού. Οι διαδικασίες λειτουργίας συνήθως περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 Ένα σύστημα διοίκησης που καλύπτει όλα τα νομικά ζητήματα, τον 
έλεγχο των εργασιών και την ασφάλεια,

 Σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες  αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης και οδηγίες λειτουργίας,
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 Επαρκής και τακτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού που εμπλέκεται 
με τη λειτουργία και  τη συντήρηση,

 Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση, την καταγραφή 
και τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης του αγωγού και του εφεδρικού 
εξοπλισμού.

 Ένα σύστημα για τον έλεγχο των έργων ανάπτυξης και άλλων εργασιών 
κοντά στην περιοχή του αγωγού,

 Αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση διάβρωσης,
 Ένα σύστημα για τη συλλογή και διαχείριση των πληροφοριών για τις 

δραστηριότητες τρίτων,
 Παρακολούθηση της αποκατάστασης και ανάληψη όλων των 

διορθωτικών εργασιών.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του αγωγού θα γίνεται από την κεντρική 
αίθουσα ελέγχου, του οποίου η τοποθεσία δεν έχει οριστεί ακόμη. Κατά τη 
λειτουργία, η ανίχνευση τυχόν διαρροών θα γίνεται με συνεχείς μετρήσεις της 
πίεσης και του ρυθμού ροής στις εισόδους και εξόδους του αγωγού.  Στην 
περίπτωση που εντοπιστεί κάποια διαρροή, θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες 
διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου.  Προκειμένου να 
διευκολύνεται η εσωτερική επιθεώρηση, θα γίνει εγκατάσταση εξοπλισμού 
εσωτερικού καθαρισμού και ελέγχου (pigs). Το σύστημα του αγωγού έχει 
σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπεται η χρήση ενόργανου σχετικού εξοπλισμού, εάν 
είναι απαραίτητο.

4.2.5 Παύση Λειτουργίας 

Η αναμενόμενη διάρκεια λειτουργίας του αγωγού είναι τα 50 χρόνια.  Η 
οριστική παύση λειτουργίας του αγωγού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που θα ισχύει εκείνη την εποχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές. Οι απαιτήσεις της παύσης λειτουργίας θα ληφθούν υπόψη κατά τη 
φάση της μελέτης, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι πιθανές επιλογές παραμένουν 
διαθέσιμες. Ο αγωγός θα μεταφέρει μόνο επεξεργασμένο αέριο και, επομένως, 
η απόρριψη του χρησιμοποιημένου υγρού καθαρισμού δεν ενέχει κινδύνους.
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5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος (φυσικού, 
κοινονικοοικονομικού και πολιτιστικής κληρονομιάς) που παρουσιάζεται 
παρακάτω,  επικεντρώνεται σε ένα διάδρομο πλάτους 2 χλμ (1 χλμ εκατέρωθεν 
της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού) κατά μήκος της συνολικής όδευσης 
του αγωγού. Ο διάδρομος πλάτους 2 χλμ αναφέρεται επίσης και ως περιοχή 
μελέτης.

Ο Χάρτης 1 στο Παράρτημα A παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά χρήσης 
γης, φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της  προτεινόμενης όδευσης.

5.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματικές συνθήκες

Η Ελλάδα έχει μία ποικιλία από κλιματικές συνθήκες, καθώς βρίσκεται σε μία 
μεταβατική ζώνη μεταξύ του τυπικού Μεσογειακού κλίματος στα ανατολικά 
και του ήπιου ηπειρωτικού κλίματος στα δυτικά. Η μέση ετήσια θερμοκρασία 
είναι περίπου 15° C. Στην περιοχή της Μακεδονίας, ο χειμώνας είναι ήπιος 
και βροχερός, ενώ το καλοκαίρι είναι ξηρό και ζεστό.  Οι θερμοκρασίες στα 
ηπειρωτικά επηρεάζονται περισσότερο από τις διαφορές στο υψόμετρο παρά 
από το γεωγραφικό πλάτος ή από άλλους παράγοντες. Οι χαμηλές χειμερινές 
θερμοκρασίες στις ορεινές περιοχές προκαλούνται από τις ηπειρωτικές μάζες 
αέρα που κυριαρχούν στον καιρό της ανατολικής Ευρώπης και των 
Βαλκανίων.

Ο ετήσιος ρυθμός κατακρήμνισης ποικίλει από περίπου 470 mm στις ακτές έως 
περισσότερο από 1,000 mm στις ορεινές περιοχές, όπου οι χιονοπτώσεις είναι 
συχνές κατά τους χειμερινούς μήνες και οι καλοκαιρινές βροχές είναι 
άφθονες. 

Γεωγραφία

Στα ανατολικά, η περιοχή του έργου αποτελείται από μία μεγάλη έκταση με 
μέσο υψόμετρο κάτω από 200 μέτρα. Αυτό είναι το οροπέδιο Θεσσαλονίκης –
Γιαννιτσών, το οποία περιλαμβάνει τα κατάντη τμήματα τεσσάρων κύριων 
συστημάτων ποταμών: των Αξιού, Αλιάκμονα,  Λουδία και Γαλλικού. Μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας του 1920 το οροπέδιο ήταν μερικώς πλημμυρισμένο και 
η λίμνη των Γιαννιτσών και τα ελώδη περάσματα που την περιέβαλαν 
κάλυπταν  χιλιάδες εκτάρια.  Η περιοχή αποξηράνθηκε  στις αρχές της 
δεκαετίας του 1930 και μετατράπηκε σε αγροτική έκταση. Τα περισσότερα 
ποτάμια και ρέματα που διασχίζουν το οροπέδιο έχουν τροποποιηθεί σε 
σημαντικό βαθμό και χρησιμοποιούνται κυρίως για άρδευση. 
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Το όρος Βέρμιο βρίσκεται δυτικά του οροπεδίου Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών. 
Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται πάνω από το ανώτατο όριο δασικής 
ανάπτυξης (πάνω από 2,000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας). Οι 
δυτικές πλαγιές του όρους Βέρμιο βλέπουν το οροπέδιο Εορδαίας όπου 
βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι βιομηχανικές περιοχές. Η 
κοιλάδα Εορδαίας βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 400 – 800 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας και διασχίζεται από πολλούς παραπόταμους του 
ποταμού Αλιάκμονα ή ρυάκια που κυλάνε στα συστήματα λιμνών της 
περιοχής (Λίμνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών και Βεγορίτιδα). Στα 
βορειοδυτικά του οροπεδίου Εορδαίας, βρίσκεται το όρος  Βίτσι που συνεχίζει 
μέχρι το όρος Άσκιο (Σινιάτσικο) στα νοτιοανατολικά και το όρος Βούρινος 
στα νότια. Οι κορυφές των όρων Βίτσι και Άσκιο φτάνουν τα 2000 μέτρα. Στα 
δυτικά και προς τα Ελληνοαλβανικά σύνορα, καθώς και νότια της λίμνης 
Καστοριάς, το τοπίο είναι λοφώδες με τμήματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
λειμώνες, καθώς και ρυάκια που ρέουν προς το ανάντη τμήμα του ποταμού 
Αλιάκμονα.

Γεωλογία 

Η όδευση διασχίζει μια ποικιλία διαφορετικών βραχωδών υποστρωμάτων και 
επικείμενων μαλακών αποθέσεων. Εν συντομία,  οι γεωλογικοί σχηματισμοί 
της περιοχής μελέτης περιλαμβάνουν:

 Μαλακές αποθέσεις Ολόκαινου, κυρίως στο ανατολικό τμήμα, στην 
πεδιάδα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Γιαννιτσών;

 Φλυσχοειδείς αποθέσεις Κρητιδικής περιόδου, οφιολίθους και συνοδά 
ιζήματα και ανθρακικά καλύμματα Κρητιδικής και Τριασικής-Ιουρασικής 
περιόδου, κυρίως μάρμαρα, στο όρος Βέρμιο  

 Αποθέσεις του Ολόκαινου και Τεταρτογενούς περιόδου στην ευρύτερη 
περιοχή της Πτολεμαίδας 

 Κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι,  σχιστολιθικές ακολουθίες της Πελαγονικής 
Ζώνης  (Παλαιοζωική)  στο Άσκιον όρος (πεδιάδες της Καστοριάς) 

 Τεταρτογενείς αλλουβιακές αναβαθμίδες  και αλλουβιακές και λιμναίες 
αποθέσεις του Τεταρτογενούς (Πλειόκαινο, Πλειστόκαινο) (Ποταμός 
Αλιάκμονα, αναβαθμίδες και πρόσφατες πλημμυρικές ζώνες) 

 Κυρίως μάργες, ψαμμίτες,  κλαστικούς ασβεστόλιθους Τριτογενούς 
περιόδου (Μολασσική ζώνη) στην ορεινή περιοχή των συνόρων 
Ελλάδα/Αλβανία 

Στην περιοχή υπάρχουν 43 γνωστά ή  πιθανά ρήματα  κατά μήκος της 
όδευσης, τα περισσότερα εντοπίζονται στα ανατολικά και τα δυτικά τμήματα.

Βλάστηση και χλωρίδα

Η περιοχή μελέτης φιλοξενεί μια ποικιλία βλάστησης από το επίπεδο της 
θάλασσας έως τις ορεινές εκτάσεις, που περιλαμβάνει αειθαλή και φυλλοβόλα 
δάση, θαμνώδεις εκτάσεις, παραποτάμια δάση, ξηρούς και υγρούς λειμώνες 
και λιβάδια, βοσκοτόπια και αγροτικές εκτάσεις.
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Το οροπέδιο Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών στο ανατολικό άκρο της περιοχής 
μελέτης αποτελείται κυρίως από αγροτικές εκτάσεις, που ακολουθούνται στα 
δυτικά από  μικτές αείφυλλες/φυλλοβόλες θαμνώδεις εκτάσεις στους 
πρόποδες του όρους Βέρμιο. Οι μεικτές αείφυλλες /φυλλοβόλες θαμνώδεις 
εκτάσεις χαρακτηρίζονται από την παρουσία πουρναριών (Quercus coccifera)
και άρκευθων (Juniperus oxycedrus) καθώς και αρκετά φυλλοβόλα είδη όπως τα 
Carpinus orientalis (γαύρος ανατολικός) και Ostrya carpinifolia (όστρυα). 

Οι δασικές εκτάσεις που συναντώνται κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης  
περιλαμβάνουν δάση με οξιές (F. sylvatica), μεικτά δάση με πλατύφυλλα είδη 
με κυρίαρχο είδος τη δρυς (Quercus sp.) και δάση κωνοφόρων με κυρίαρχο 
είδος το πεύκο (Pinus nigra). Αυτά τα δάση βρίσκονται κατά μήκος των 
ορεινών περιοχών (από ανατολικά προς δυτικά: Βέρμιο, Βέρνο, Σινιάτσικο 
και Βούρινος). Στις ορεινές περιοχές, όπου τα δάση είναι υποβαθμισμένα, 
υπάρχουν περιοχές μεταβατικών δασωδών και θαμνωδών εκτάσεων όπου 
κυριαρχεί το είδος Carpinus orientalis  (Γαύρο ανατολικό) και Quercus coccifera
(πουρνάρι). Τα μεικτά πλατύφυλλα δάση είναι ο πιο συχνός τύπος δασικής 
έκτασης στην περιοχή της μελέτης. Διάφορα είδη βελανιδιάς είναι τα 
κυρίαρχα είδη (Quercus frainetto, Q. pubescens, Q. cerris, Q. petraea, Q .trojana).
Ανάμεσα στις δασικές εκτάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκαταλέγονται τα 
μεικτά πλατύφυλλα δάση του Quercus trojana (ΝΑ πρόποδες του όρους 
Σινιάτσικο) και τα δάση του Castanea sativa (Όρος Βέρμιο), τα οποία 
αποτελούν σπάνια είδη στην Ελλάδα.

Τα δάση οξιάς (F. sylvatica) συναντώνται κυρίως στα όρη Βέρμιο, Βέρνο, 
Βούρινος, Σινιάτσικο και Βόρας. Είναι από τους σπανιότερους δασικού 
τύπους της Ελλάδας, και περιορίζονται σε υψόμετρα μεταξύ 800 και 1,700 
μέτρων. Στα βουνά Βέρμιο και Βούρινος στα δάση οξιάς Fagus sylvatica
εντοπίζονται και μεικτές συστάδες του Βαλκανικού ενδημικού είδους 
υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii-regis).

Τα δάση Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) είναι από τα πιο συχνά δάση 
κωνοφόρων στην περιοχή μελέτης. Τα δάση Μαύρης Πεύκης συναντώνται στα 
όρη Βέρμιο και Βούρινος. Στην περιοχή των 2 χλμ περίπου γύρω από τις
εναλλακτικές οδεύσεις υπάρχουν φυτεύσεις  Μαύρης Πεύκης στα δάση F. 
sylvatica στους Ν-ΝΑ πρόποδες του όρους Βέρνο και στις βορειότερες πλαγιές 
του όρους Βέρμιο. 

Οι χλοώδεις διαπλάσεις, οι βοσκότοποι και οι λειμώνες που εντοπίζονται στα 
ορεινά και ειδικότερα στο υποαλπικό και αλπικό επίπεδο, αποτελούν 
διαπλάσεις με βοτανική αξία καθώς φιλοξενούν είδη σπάνιων, ενδημικών και 
προστατευόμενων ειδών. Εντοπίζονται αρκετές ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις
διαπλάσεις στις ορεινές περιοχές της περιοχής μελέτης. Περιοχές 
ενδιαφέροντος αποτελούν οι χλοώδεις διαπλάσεις πλούσιες σε είδη του γένους 
Nardus, που εντοπίζονται κυρίως στα όρη του Βέρνο σε υψόμετρο άνω των 
1600 μέτρων σε επίπεδες ή σχεδόν επίπεδες περιοχές. Υγροί λειμώνες 
συναντώνται κυρίως σε υψόμετρο άνω των 1,050 μέτρων στα όρη Βέρμιο και 
Βούρινος.
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Τέλος κατά μήκος των ποταμών και των ρυακιών στο σύνολο της ευρύτερης
περιοχής μελέτης αναπτύσσονται παραποτάμια δάση. Τα παραποτάμια δάση 
αποτελούν σημαντικές διαπλάσεις της περιοχής, καθώς ανήκουν σε έναν από 
πιο απειλούμενους βιότοπους του κόσμου. Τα παραποτάμια δάση και οι 
γαλαρίες τους  αναπτύσσονται κυρίως κατά μήκος του ποταμού Αλιάκμονα 
και των παραποτάμων του, καθώς και σε αρκετούς άλλους ποταμούς και 
ρυάκια που ρέουν στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης, όπως ο ποταμός 
Κοιλάδα και το ρυάκι Αμύντας. Στο ανατολικό τμήμα της εύρυτερης περιοχής 
μελέτης υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές με παραποτάμια δάση κατά μήκος 
του Αξιού ποταμού. 

Πανίδα

Οι στέπες με χαμηλή βλάστηση,  περιοχές με εγκαταλελειμμένες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή λειμώνες, όπως αυτές που συναντώνται στην 
κοιλάδα του Αξιού και στις αγροτικές εκτάσεις των Γιαννιτσών αποτελούν το 
βιότοπου του Ευρωπαϊκού Λαγόγυρου (Spermophilus citellus), ενός σημαντικού 
θηλαστικού αναφορικά με την προστασία του. Τα κωνοφόρα και πλατύφυλλα 
δάση των ορεινών περιοχών (Βέρμιο, Γράμμος, Βέρνο και Σινιάτσικο) 
αποτελούν σημαντικούς βιότοπους για τα μεγάλα θηλαστικά και σαρκοφάγα.  
Σε αυτά περιλαμβάνονται είδη όπως η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) και ο 
λύκος (Canis lupus), καθώς επίσης και ένας αριθμός πουλιών (τρυποκάρυδοι, 
σπίνοι, παπαδίτσες, κοτσύφια, δεντροβάτες, δεντροτσοπανάκοι).  

Η αρκούδα (Ursus arctos) έχει έναν σταθερό πληθυσμό στο όρος Γράμμος και 
σταθερή παρουσία στα όρη Βέρνο (Βίτσι) και Σινιάτσικο (Άσκιο). Οι 
καταγραφές στο Βέρμιο πιστεύεται ότι ανήκουν σε περιπλανώμενα ζώα και 
δεν υπάρχουν αποδείξεις για παρουσία μόνιμων πληθυσμών σε αυτές τις 
περιοχές. Ο λύκος (Canis lupus) συναντάται κυρίως στη δυτική Μακεδονία σε 
μέσα και μεγάλα υψόμετρα, όπου υπάρχει διαθέσιμη τροφή. 

Οι υποαλπικοί φυσικοί λειμώνες στην περιοχή αποτελούν επίσης σημαντικούς 
βιότοπους για έναν αριθμό ειδών θηλαστικών (τυφλοπόντικες, αρουραίοι και 
ποντίκια) και πουλιών (πέρδικες, γαλιάντρες, τσίχλονα, κοράκια και 
αρπακτικά πουλιά, συμπεριλαμβανομένων αετών και γερακιών). Οι κύριοι 
ποταμοί (π.χ. ποταμοί Αλιάκμονας και Αξιός) και οι παραπόταμοι 
παρουσιάζουν ευνοϊκές συνθήκες για την παρουσία της βίδρας (Lutra lutra), 
αλλά στην παρούσα φάση τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση ή την 
τοπική αφθονία είναι περιορισμένα. 

Αναφορικά με τα πουλιά, τα πιο σημαντικά είδη συναντώνται στους κύριους 
υγροβιότοπους της περιοχής. Το Δέλτα του Αξιού, βρίσκεται περίπου 15-20 
χλμ νοτιότερα της όδευσης, και συγκεντρώνει τα δέλτα των ποταμών Αξιού, 
Γαλλικού, Λουδία και Αλιάκμονα και φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες 
αποικίες ερωδιών στην Ελλάδα, καθώς και αποικίες από γλάρους, γλαρόνια, 
αβοκέτες (Recurvirostra avocetta) και κοινά νεροχελίδονα (Glareola pratincola). 
Το χειμώνα, το δέλτα φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς από πάπιες, 
συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων χειμερινών πληθυσμών της 
Βαρβάρας (Tadorna tadorna) στην Ελλάδα.
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Στη λίμνη της Καστοριάς καταγράφεται μιας αποικία από ερωδιούς, καθώς 
και μόνιμοι και αναπαραγωγικοί πληθυσμοί των Λαγγόνων. Η λίμνη της 
Καστοριάς αποτελεί σημαντικό τόπο διαχείμασης Χηνοπριτσών (Mergus
merganser).  Οι λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη αποτελούν τόπο 
αναπαραγωγής και φιλοξενούν σημαντικούς πληθυσμούς από Ευρωπαϊκές 
Βαλτόπαπιες (Aythya nyroca), καθώς και άλλα θαλασσοπούλια. 

Στην περιοχή της Πρέσπας, περίπου 20 χλμ βορειότερα της περιοχής μελέτης, 
εντοπίζεται η μεγαλύτερη αποικία πελεκάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
Αργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus) και των Ροδοπελεκάνων (Pelecanus
onocrotalus) οι οποίοι αναπαράγονται στην περιοχή της λίμνης. Επιπλέον 
υπάρχουν Λαγγόνες, αρκετά είδη ερωδιών, Ευρασιατικές χαλκόκοτες (Plegadis
falcinellus) και Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia) που επίσης αναπαράγονται 
στις λίμνες της περιοχής των Πρεσπών. Όλοι οι υγροβιότοποι που 
αναφέρθηκαν, και  συγκεκριμένα το Δέλτα του ποταμού Αξιού, αποτελούν 
σημαντικές περιοχές για τους αποδημητικούς πληθυσμούς.

Οι κύριοι ποταμοί μόνιμης ροής τους οποίους διασχίζει ή όδευση του αγωγού, 
ειδικότερα οι ποταμοί Αλιάκμονας  και Γραμματικού, φιλοξενούν αρκετά είδη 
ψαριών του γλυκού νερού, συμπεριλαμβανομένων των τρωτών (VU) ειδών 
Salmo pelagonicus και Vimba melanops.

Προστατευόμενες περιοχές

Οι προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα της περιοχής 
μελέτης παρουσιάζονται στο Χάρτη 1 του Παραρτήματος A. Οι περιοχές οι 
οποίες βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης (διάδρομος 2 km) αναφέρονται 
παρακάτω:

 Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα: Ο διάδρομος της περιοχής 
μελέτης των 2 χλμ (αλλά όχι η ζώνη εργασίας των 40 μέτρων) διασχίζει το 
βορειότερο τμήμα του Εθνικού Πάρκου. Η περιοχή έχει αναγνωριστεί ως 
υγροβιότοπος μεγίστης ορνιθολογικής σημασίας από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, όταν ανακηρύχτηκε σε τοποθεσία Ramsar. .

 Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Natura 2000 (GR 1220002; GR1220010): Ο 
προτεινόμενος διάδρομος 2 km και η ζώνη εργασίας των 40 μέτρων 
διασχίζουν την περιοχή Natura 2000. Η περιοχή φιλοξενεί τουλάχιστον 
δύο είδη θηλαστικών (Spermophilus citellus, Lutra lutra) και αρκετά είδη 
ερπετών, που προστατεύονται σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 ΕΟΚ. Θα 
εφαρμοστούν ειδικές τεχνικές λύσεις ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στην περιοχή Natura.

Επιπρόσθετα, ο διάδρομος των 2 km (περιοχή μελέτης) διασχίζει τα όρια των 
παρακάτω περιοχών:

 Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Περιοχή Ramsar
Λίμνη Καστοριάς – Περιοχή Natura 2000
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Χαρακτηριστικά του Τοπίου

Η περιοχή μελέτης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του τοπίου μπορεί να 
χωριστεί σε δύο τμήματα: (α) την ανατολική επίπεδη έκταση που εκτείνεται 
από το σημείο εκκίνησης του προτεινόμενου έργου στη Νέα Μεσημβρία και 
εκτείνεται προς τα δυτικά, η οποία  χαρακτηρίζεται από αγροτικά και 
ανθρωπογενή τοπία, με εξαίρεση το σημείο διέλευσης από την κοιλάδα του 
ποταμού Αξιού, και (β) τις ορεινές δυτικές εκτάσεις που εκτείνονται από το 
όρος Βέρμιο προς τα δυτικά έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Τα τοπία με τη μεγαλύτερη αισθητική αξία εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα της 
περιοχής μελέτης, και αντιστοιχούν κυρίως σε ορεινές εκτάσεις, ειδικότερα σε 
σημεία όπου συναντώνται πλατύφυλλα και κωνοφόρα δάση.

Εκτός από τους δύο παραπάνω τύπους τοπίων που αποτελούν τα κύρια τοπία 
της περιοχής μελέτης, υπάρχει μια περιοχή ήπιας κλίσης, κοντά στα σύνορα με 
την Αλβανία, στους λόφους που περιβάλλουν τα δυτικά τμήματα της 
κοιλάδας του ποταμού Αλιάκμονα και στους βορειοδυτικούς πρόποδες των 
εκτάσεων του Βέρμιου που σχηματίζουν ένα μωσαϊκό από αγροτικές εκτάσεις, 
τμήματα με δάση βελανιδιάς και οικισμούς. 

5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

5.3.1 Εισαγωγή

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, στο νοτιότερο 
άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου. Από την εφαρμογή του σχεδίου 
Καλλικράτης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011, η Ελλάδα 
συγκροτείται από 13 Περιφέρειες χωρισμένες σε συνολικά 325 Δήμους, κάθε 
ένας από τους οποίους έχει μία πρωτεύουσα. Η όδευση του αγωγού διασχίζει 
δύο Περιφέρειες, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, και συνολικά 11 Δήμους. 

Στην Ελλάδα, ο τριτογενής τομέας (υπηρεσίες) είναι ο σημαντικότερος 
οικονομικός τομέας συνεισφέροντας περισσότερο από το 59% του ΑΕΠ 
(στοιχεία του 2010), ενώ ο πρωτογενής τομέας (γεωργία) και οι κατασκευές 
συνεισφέρουν πολύ λιγότερο. Η οικονομία της Ελλάδας μπήκε σε ύφεση το 
2009 γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός αυστηρού 
προγράμματος λιτότητας το 2010. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία, το δημόσιο χρέος, ο πληθωρισμός και η ανεργία ξεπερνούν το μέσο 
όρο της Ευρωζώνης για το 2010. 

5.3.2 Κοινωνικοοικονομικό περιεχόμενο

Όπως αναφέρθηκε, η προτεινόμενη όδευση του αγωγού διασχίζει τις δύο 
Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα κοινωνικοοικονομικά 
στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια, καθώς και 11 Δήμους 
σύμφωνα με την πρόσφατη διοικητική αναδιάρθρωση (Σχέδιο Καλλικράτης).  
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Υπάρχουν 38 ή 39 οικισμοί τα όρια των οποίων βρίσκονται εντός της περιοχής 
μελέτης των  δύο χιλιομέτρων (ο ακριβής αριθμός των οικισμών εξαρτάται 
από την εναλλακτική όδευση δυτικά της Μεσοποταμίας).  Δύο από τους 
οικισμούς , ο οικισμός Ακόντιον (Δήμος Καστοριάς) και ο οικισμός 
Παλιννοστούντων  (κοντά στο χωριό Μεσοποταμία της  Καστοριάς) είναι 
χωριά στα οποία δεν καταγράφονται κάτοικοι. 

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονία καταλαμβάνει συνολική έκταση 
18,811 χλμ². Η πρωτεύουσα είναι η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελλάδας, ενώ άλλες μεγάλες πόλεις της περιοχής είναι η Έδεσσα, η 
Κατερίνη, το Κιλκίς, ο Πολύγυρος, οι Σέρρες και η Βέροια. Σε αντιστοιχία με 
την εθνική οικονομία η βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής είναι 
ο κλάδος των υπηρεσιών, ο οποίος αντιστοιχεί στο 71.4% του ΑΕΠ, ο κλάδος 
της βιομηχανίας αντιστοιχεί στο 21.1%, ενώ ο κλάδος της γεωργίας αντιστοιχεί 
στο 7.5% του συνολικού ΑΕΠ.

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας  καταλαμβάνει συνολική έκταση 9,451 
χλμ2 κα ι παρουσιάζει χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού με την πλειονότητα των 
κατοίκων να ζει στις αστικές περιοχές.  Το 82% της συνολικής έκτασης 
χαρακτηρίζεται ως ορεινή ή ημιορεινή. Η πρωτεύουσα της Δυτικής 
Μακεδονίας είναι η Κοζάνη με  47,451 κατοίκους. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι 

η Πτολεμαϊδα, τα Γρεβενά, η Φλώρινα και η Καστοριά (1). Ο γεωργικός 
κλάδος της τοπικής οικονομίας αντιστοιχεί στο 13.4% του ΑΕΠ, ο κλάδος της 
βιομηχανίας αντιστοιχεί στο 47.5% και ο κλάδος των υπηρεσιών αντιστοιχεί 
στο 39.1% του ΑΕΠ (στοιχεία 2001). Η μεγάλη συνεισφορά του κλάδου της 
βιομηχανίας αποδίδεται στην κυρίαρχη παρουσία των δραστηριοτήτων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (ορυχεία λιγνίτη) γύρω από την πόλη της 
Πτολεμαΐδας, καθώς και στην παρουσία άλλων παραδοσιακών για την 
περιοχή κλάδων της βιομηχανίας  όπως η βιομηχανία της γούνας στην 

Καστοριά. (2)

Η χρήση γης κατά μήκος της διαδρομής είναι κυρίως αγροτική. Δημόσιες  
δασικές εκτάσεις καθώς και λειμώνες απαρτίζουν την υπόλοιπη έκταση. Η 
περιοχή που διασχίζει το ανατολικό τμήμα της όδευσης– από τη Νέα 
Μεσημβρία και μέσα από τους δήμους Χαλκηδόνας και Πέλλας –
κυριαρχείται από μόνιμα αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις. Καθώς η όδευση 
του αγωγού διασχίζει το δήμο της Σκύδρας, οι γεωργικές δραστηριότητες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και συμπεριλαμβάνουν μόνιμες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς και καλλιέργειες  φασολιών, ντομάτας και 
αγγουριών σε θερμοκήπια.

Από τα σύνορα του Δήμου Εορδαίας μέχρι τον οικισμό του Ανατολικού, ο 
προτεινόμενος διάδρομος διασχίζει τις περιοχές μελλοντικής εκμετάλλευσης 
που έχουν παραχωρηθεί στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για 
εξόρυξη λιγνίτη.  

                                                     
(1) www.westernmacedonia.gr/
(2) http://www.westernmacedonia.gr/
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Ανάμεσα στους οικισμούς Πολλά Νερά και Άνω Γραμματικό, η όδευση του 
αγωγού διασχίζει περισσότερο ορεινές περιοχές, όπου οι εκτάσεις είναι κυρίως 
δασικές, και στη συνέχεια εισέρχεται ξανά σε αγροτικές εκτάσεις.  Από τον 
οικισμό της Αγίας Παρασκευής και μετά, η όδευση του αγωγού διασχίζει 
κυρίως μη αρδευόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με  κατά τόπους δασικές 
εκτάσεις.  Η περιοχή νότια του Δισπηλιού διαθέτει έναν αριθμό από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας γούνας και ένα μικρό βιομηχανικό πάρκο 
(χρησιμοποιείται επίσης για την επεξεργασία γούνας).

Σε επίπεδο δήμου, η απασχόληση κυμαίνεται από 90% στο Δήμο Χαλκηδόνας, 
έως 75% στο Δήμο Ορεστίδας). Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας 
καταγράφονται στους δήμους που βρίσκονται στα δυτικά της περιοχής 
μελέτης: στους Δήμους Ορεστίδας, Νεστορίου και Καστοριάς, ένα ποσοστό 
πάνω από 20% του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού  είναι 
άνεργοι.  Σε οκτώ από τους δήμους που διασχίζει ο αγωγός οι νέοι 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των ανέργων. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης στην περιοχή μελέτης, αναφέρθηκε ότι η ανεργία και η 
υποαπασχόληση είναι ένα μεγάλο θέμα και αποτελεί ένα από τα βασικά 
προβλήματα για όλους τους οικισμούς της περιοχής.

Σύμφωνα με την απογραφή του  2001, στους έντεκα δήμους που διασχίζει η 
προτεινόμενη όδευση, καταγράφονται περίπου 346.300 άνθρωποι. Οι πιο 
πυκνοκατοικημένοι δήμοι  είναι οι δήμοι που βρίσκονται στο ανατολικό 
τμήμα της όδευσης του αγωγού (Πέλλα, Χαλκηδόνα και Αλεξάνδρεια) με την 
πυκνότητα του πληθυσμού να  μειώνεται καθώς πηγαίνουμε προς τα δυτικά. 
Κατά μήκος της προτεινόμενης διαδρομής καταγράφονται εννέα οικισμοί με 
πληθυσμό άνω των 1000 κατοίκων.  Τα μεγαλύτερα  πληθυσμιακά κέντρα  
είναι ο οικισμός της Γέφυρας (3258 κάτοικοι, στο Δήμο Χαλκηδόνας), η Νέα 
Μεσημβρία (2343 κάτοικοι, στο Δήμο Χαλκηδόνας), ο Περδίκας (1854 
κάτοικοι, στο Δήμο Εορδαίας) και ο οικισμός της Μεσοποταμίας (1802 
κάτοικοι, στο Δήμο Καστοριάς). 

Η ηλικιακή κατανομή στην περιοχή μελέτης είναι κατανεμημένη σχετικά 
ισομερώς  με την μεγαλύτερη ομάδα να είναι μεταξύ των ηλικιών 20 έως 39 
(29% του πληθυσμού), ακολουθούμενη από την ηλιακή ομάδα 40-59  και την 
ομάδα άνω των 60 (24% του πληθυσμού έκαστη) και, τέλος, την ομάδα κάτω 
των 19 (23% του πληθυσμού).  Η ηλικιακή κατανομή σε επίπεδο οικισμών 
δείχνει να σχετίζεται με την γεωγραφική θέση ως προς την εγγύτητα με 
μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  Μεγαλύτεροι 
οικισμοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε μεγάλα κέντρα όπου οι ευκαιρίες για 
απασχόληση είναι μεγαλύτερες τείνουν να έχουν μια πιο ομαλή κατανομή 
των ηλικιών, ενώ οικισμοί με μικρότερο πληθυσμό και πιο απομονωμένοι 
τείνουν να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών.

Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 60 και του 70, η μετανάστευση  τόσο 
εσωτερική όσο και εξωτερική αποτέλεσε σημαντικό φαινόμενο στους δήμους 
της περιοχής μελέτης.  Η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και η φτώχεια ήταν 
οι κύριες κινητήριες δυνάμεις για τη μετανάστευση, ιδίως στις αγροτικές 
περιοχές.  Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 - 2001, μια μικρή αύξηση τόσο 
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του αριθμού των νοικοκυριών όσο και του πληθυσμού παρατηρήθηκε στους 
περισσότερους δήμους. Ωστόσο, ο Δήμος Νεστορίου υπέστη μείωση του 
πληθυσμού κατά 8%.

Η Ελλάδα είναι μια αρκετά ομοιογενής χώρα, με την πλειοψηφία του 
πληθυσμού να είναι ελληνικής καταγωγής και ορθόδοξου χριστιανικού 
θρησκεύματος. Το μοτίβο αυτό παρατηρείται και κατά μήκος της 
προτεινόμενης όδευσης, αν και καταγράφεται και ένας περιορισμένος αριθμός 
οικογενειών Αλβανικής καταγωγής (1-2 οικογένειες) σε πολλούς από τους 
οικισμούς κατά μήκος και των δύο εναλλακτικών οδεύσεων. 

Ως  κοινωνικά ευάλωτες/ευαίσθητες ομάδες νοούνται μεμονωμένα άτομα ή 
κοινότητες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην περιθωριοποίηση, για λόγους 
φύλου, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, τρόπου διαβίωσης ή 
τοποθεσίας. Η αξιολόγηση της κοινωνικής ευπάθειας των ατόμων ή των 
μεμονωμένων νοικοκυριών μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή του 
οικισμού ή του δήμου στο σύνολο του. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει 
αντιληπτό εύκολα στις αστικές περιοχές όπου υπάρχει  μια διαφοροποιημένη 
οικονομία και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν 
κάτοικοι και ομάδες που να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες όπως οι εθνοτικές 
μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι ηλικιωμένοι. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα πεδίου και τα δευτερογενή 
δεδομένα είναι επαρκή για τον εντοπισμό κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε 
επίπεδο οικισμού. Ο εντοπισμός κοινωνικά ευπαθών ατόμων σε επίπεδο 
νοικοκυριού θα γίνει σε επόμενο στάδιο, κατά την εκπόνηση της  ΜΠΚΕ.

Οι κύριοι δείκτες κοινωνικής ευπάθειας σε επίπεδο οικισμού θεωρούνται ότι 
είναι οι ακόλουθοι:

 Υψηλή εξάρτηση από τη γεωργία ως κύρια οικονομική δραστηριότητα.  
Αυτοί οι οικισμοί θα είναι ενδεχομένως πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις πάνω 
στα μέσα διαβίωσής του που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του 
έργου.  Η εξάρτηση από τη γεωργία είναι πιο συχνή σε μικρούς οικισμούς 
και στην ανατολική περιοχή μελέτης (όπου υπάρχει επίπεδη γεωργική γη) 
καθώς και σε τμήματα στα δυτικά των εναλλακτικών οδεύσεων. 

 Οι οικισμοί, όπου η έκταση των αγροτεμαχίων είναι συνήθως μικρή.  Η  
διέλευση του αγωγού από τα αγροτεμάχια θα επηρεάσει ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό της συνολικής γης για κάθε μεμονωμένο ιδιοκτήτη/μισθωτή της 
γης. Μικρή έκταση αγροτεμαχίων είναι γενικά πιο κοινή στο δυτικό τμήμα 
της όδευσης. 

 Μικροί αγροτικοί οικισμοί με υψηλό ποσοστό κατοίκων άνω των 60 ετών 
θεωρούνται πιο ευπαθείς στις επιπτώσεις του έργου.

Η πρόσβαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποτελεί 
επίσης έναν δείκτη κοινωνικής ευπάθειας. Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης 
έχουν γενικά καλή πρόσβαση στις υφιστάμενες υποδομές και σύμφωνα με τα 
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μέχρι τώρα δεδομένα το σύνολο των οικισμών έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας.

5.4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Οι θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς που συναντώνται στην περιοχή μελέτης, 
περιλαμβάνουν

1. Προϊστορικούς οικισμούς από τη Νεολιθική εποχή και μετά,
2. Προϊστορικούς τάφους από την εποχή του χαλκού,
3. Οικισμούς και τάφους της κλασσικής περιόδου από την Αρχαϊκή έως τη 

Βυζαντινή εποχή,
4. Εκκλησίες από την παλαιοχριστιανική έως τη σύγχρονη εποχή,
5. Τοποθεσίες άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς συμπεριλαμβανομένων 

διαφόρων μνημείων μαχών,  σύγχρονες εκκλησίες και τοποθεσίες που 
σχετίζονται με την παράδοση.

Οι βιβλιογραφικές μελέτες και οι έρευνες πεδίου που  έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι σήμερα, εντόπισαν 45 θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της 
περιοχής μελέτης (διάδρομος πλάτους 2 χλμ). Οι εργασίες πεδίου που έχουν 
εκπονηθεί έχουν καλύψει σχετικά μικρό μέρος της περιοχής μελέτης. Επιπλέον 
έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατά την εκπόνηση της ΜΠΚΕ για να 
τεκμηριώσει την παρουσία / απουσία και άλλων θέσεων στην περιοχή 
μελέτης.
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6 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Πίνακες 6.1 – 6.6 παρουσιάζουν τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές, 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να 
προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής, της εκκίνησης λειτουργίας, 
της λειτουργίας καθώς και μετά το πέρας λειτουργίας του έργου του αγωγού 
Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τις παρακάτω 
πληροφορίες:

 Πεδίο επίπτωσης:  λίστα πεδίων του φυσικού περιβάλλοντος, του 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
που ενδεχομένως επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του έργου κατά 
την διάρκεια της κατασκευής, της εκκίνησης λειτουργίας, της λειτουργίας 
καθώς και μετά το πέρας λειτουργίας του. Τα πεδία επιπτώσεων  
περιλαμβάνουν:

o Αλλαγή υφιστάμενων χρήσεων γης, πιθανή μετατόπιση ιδιοκτησίας
και ατόμων

o Φυσικοί πόροι και απόβλητα,
o Γεωλογία, επιφανειακό έδαφος και ρυπασμένα εδάφη,
o Υδάτινο περιβάλλον,
o Ποιότητα αέρα και κλιματικοί παράγοντες,
o Θόρυβος και δονήσεις,
o Βιοποικιλότητα και Προστασία της Φύσης
o Τοπίο και οπτική όχληση,
o Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις,
o Υγεία και ασφάλεια της τοπικής κοινότητας,
o Συνθήκες εργασίας
o Πολιτιστική Κληρονομιά

 Πιθανές σημαντικές επιπτώσεις: λίστα με τους τύπους επιπτώσεων ή των 
πηγών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από το έργο με 
βάση τις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες (για το έργο και το 
περιβάλλον του). Το μέγεθος και η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν κατά τη φάση της αναλυτικής αξιολόγησης 
επιπτώσεων,

 Περιοχή επιρροής: η γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε ενδεχομένως  
να επηρεαστεί από τις επιπτώσεις. Ο ορισμός της περιοχής επιρροής είναι 
ενδεικτικός.  Η έκταση της περιοχής επιρροής θα αποσαφηνιστεί κατά τη 
διάρκεια της αναλυτικής αξιολόγησης επιπτώσεων,

 Μέτρα Αντιμετώπισης: λίστα μέτρων αντιμετώπισης και ελέγχου που 
προτείνεται να εφαρμοσθούν στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται πιθανές 
σημαντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
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Αναφορικά με την περιοχή επιρροής έχουν υιοθετηθεί τα παρακάτω κριτήρια:

 Τοπικές επιπτώσεις – επιπτώσεις που επηρεάζουν περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικοοικονομικούς ή πολιτιστικούς αποδέκτες σε τοπικό επίπεδο ή 
που περιορίζονται σε ένα μεμονωμένο βιότοπο, μία μεμονωμένη (τοπική) 
διοικητική περιοχή ή μία μεμονωμένη κοινότητα. Παρόλο που θεωρείται 
τοπική επίπτωση, η γεωγραφική έκταση της κάθε επίπτωσης εντός αυτής 
της κατηγορίας μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο και τη θέση που 
προκύπτει η επίπτωση. Οι τοπικές επιπτώσεις μπορεί να περιορίζονται στη 
όδευση  του αγωγού (ζώνη δουλείας  με πλάτος 10 μέτρων), στη  ζώνη  
εργασίας (περίπου 40 μέτρα πλάτος) και στις περιοχές που επηρεάζονται 
άμεσα από τις συνοδές εγκαταστάσεις (π.χ. δρόμοι πρόσβασης, χώροι 
φιλοξενίας εργαζομένων και χώροι προσωρινής αποθήκευσης σωλήνων), 
ωστόσο θα υπάρχουν τοπικές επιπτώσεις που εκτείνονται περισσότερο, 
αλλά παραμένουν σε τοπικό επίπεδο (π.χ. σε αποστάσεις εκατοντάδων 
μέτρων ή χιλιομέτρων από τη διαδρομή του αγωγού). Μια τάξη μεγέθους 
της πιθανής γεωγραφικής έκτασης για κάθε τοπική επίπτωση 
παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.

 Περιφερειακές επιπτώσεις – επιπτώσεις που επηρεάζουν περιφερειακούς 
πόρους που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ή την πολιτιστική κληρονομιά ή που 
γίνονται αισθητές σε περιφερειακή κλίμακα όπως καθορίζεται από τον 
τύπο βιοτόπου, τα διοικητικά όρια ή τις κοινότητες. Ενδεικτικά, η  
γεωγραφική έκταση των περιφερειακών επιπτώσεων φτάνει έως μερικές 
δεκάδες χιλιόμετρα.

 Εθνικές επιπτώσεις – επιπτώσεις που επηρεάζουν τους εθνικούς 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικοοικονομικούς ή πολιτιστικούς αποδέκτες ή 
που επηρεάζουν μια περιοχή εθνικής σημασίας / προστασίας. Ενδεικτικά, 
η γεωγραφική έκταση των εθνικών επιπτώσεων φτάνει έως μερικές 
εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Διασυνοριακές / Διεθνείς / Οικουμενικές επιπτώσεις – επιπτώσεις που 
γίνονται αισθητές σε μία χώρα (ή σε αρκετές χώρες) ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων σε μια άλλη χώρα, οι οποίες μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις 
να φτάσουν σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. φαινόμενο του θερμοκηπίου).
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6.2 ΑΓΩΓΟΣ

6.2.1 Φάση κατασκευής και θέσης σε λειτουργία 

Πίνακας 6.1 Ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης  που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού και τη θέση σε λειτουργία

Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Φυσικοί πόροι και 
απόβλητα

 Χρήση μεγάλης ποσότητας 
κατασκευαστικών υλικών

 Διαχείριση και διάθεση των 
κατασκευαστικών αποβλήτων

 Μεταφορά των υλικών και αποβλήτων 
κατασκευής 

 Κατανάλωση καυσίμων από οχήματα 
και μηχανήματα

 Διαχείριση και διάθεση λυμάτων 
 Χρήση νερού για εργασίες κατασκευής, 

χώρους φιλοξενίας εργαζομένων και 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων 

 Χρήση νερού για τις εργασίες θέσης σε 
λειτουργία (υδραυλικές δοκιμές)

 Τοπική έως περιφερειακή, που 
εξαρτάται από την επίπτωση και 
τη συγκεκριμένη τοποθεσία των 
χώρων απόρριψης αποβλήτων 
και προέλευσης των υλικών 
κατασκευής και των καυσίμων

 Η προμήθεια και η διάθεση των υλικών θα γίνει 
σύμφωνα με αειφορικές αρχές προμήθειας και από 
όσο το δυνατόν πιο κοντινές με το έργο περιοχές, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις 
από την παραγωγή και τη μεταφορά.

 Προσδιορισμός των επωφελών χρήσεων ή 
ευκαιριών για ανακύκλωση, όποτε είναι εφικτό, 
των αδρανών υλικών από την κατασκευή και 
άλλων αποβλήτων.

 Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
 Εφαρμογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής και 

Κοινωνικής Διαχείρισης
 Αξιολόγηση /αποτίμηση των υδατικών πόρων για 

τις υδραυλικές δοκιμές, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους υπόλοιπους 
χρήστες νερού και στους υγρότοπους
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Γεωλογία, 
επιφανειακό έδαφος 
και ρυπασμένα 
εδάφη

 Εργασίες εκσκαφής κατά τη διάρκεια 
των εργασιών κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένων  εργασιών 
εξόρυξης υλικών εκτός της περιοχής 
μελέτης, όποτε είναι απαραίτητο 
(σταθμός συμπίεσης, σταθμοί 
βανοστασίων)

 Η αποψίλωση της ζώνης εργασίας, των 
συνοδών εγκαταστάσεων και των 
δρόμων πρόσβασης θα επηρεάσουν το 
έδαφος με κίνδυνο απώλειας φυσικών 
πόρων

 Συμπίεση του εδάφους και ατυχηματική 
ρύπανση (βλέπε επίσης φυσικούς 
πόρους και απόβλητα).

 Ρυπασμένα ιζήματα από προηγούμενες 
δραστηριότητες

 Τοπική, εντός της ζώνης 
εργασίας (40 μέτρα) και στο 
αποτύπωμα των σχετικών 
εγκαταστάσεων (σταθμός 
συμπίεσης και αποφρακτικές 
βαλβίδες)

 Οι επιπτώσεις από ρυπασμένα 
ιζήματα θα είναι τοπικές ή 
περιφερειακές ανάλογα με την 
τοποθεσία των χώρων 
απόρριψης αποβλήτων

 Σχέδιο διαχείρισης εργοταξίου
 Διατήρηση του επιφανειακού εδάφους
 Επανατοποθέτηση του επιφανειακού εδάφους μετά 

την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατασκευής
 Σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών ελαίων & χημικών
 Αναλυτικές έρευνες στη διαδρομή για αποφυγή 

ρυπασμένων περιοχών
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Υδάτινο περιβάλλον  Πιθανές επιπτώσεις στους υγρότοπους, 

την ποιότητα νερού και τη μορφολογία 
των ποταμών από τη διέλευση του 
αγωγού και των δρόμων πρόσβασης

 Οι επιπτώσεις στη μορφολογία 
του ποταμού θα είναι τοπικές 
και συνήθως θα εμφανίζονται 
εντός της ζώνης εργασίας (40 
μέτρα). Οι επιπτώσεις στην 
ποιότητα του νερού θα 
εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά του ποταμού / 
καναλιού που θα 
διασταυρώνεται με τον αγωγό 
αλλά μπορεί να επεκτείνονται σε 
εκατοντάδες μέτρα ανάντη του 
ποταμού και μεταξύ 
εκατοντάδων μέτρων και ενός 
χιλιομέτρου κατάντη του 
ποταμού. Το ίδιο μπορεί να 
ισχύει για τη διασταύρωση των 
ποταμών από δρόμους 
πρόσβασης

 Ελαχιστοποίηση του αριθμού των διασταυρώσεων 
με ποτάμια 

 Επιλογή τοποθεσιών διασταύρωσης με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη παραποτάμια 
βλάστηση,  στο κανάλι και τους παρόχθιους 
βιοτόπους

 Θα γίνει επιλογή του χρονικού διαστήματος 
πραγματοποίησης των εργασιών προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν  επιπτώσεις στα υδρόβια είδη 
(χειμώνας)

 Παρακολούθηση της ποιότητας νερού – Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

 Αποκατάσταση του καναλιού, των όχθεων και της 
παραποτάμιας βλάστησης στην πρότερη 
κατάσταση 

 Επιθεώρηση της Διαχείρισης και της 
Αποκατάστασης

 Εξέταση τεχνικών κατασκευής εναλλακτικών της 
ανοιχτής εκσκαφής και επίχωσης (π.χ. Οριζόντια 
Κατευθυνόμενη Διάτρηση)
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
 Απορρίψεις ιζημάτων από τη ζώνη

εργασίας, τους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης σωλήνων, τους χώρους 
φιλοξενίας εργαζομένων και τους 
δρόμους πρόσβασης, λόγω της 
απορροής των όμβριων υδάτων 

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες. Μπορεί να 
φτάσουν έως το χιλιόμετρο 
κατάντη της θέσης απόρριψης

 Διαχείριση της ζώνης εργασίας, των δρόμων 
πρόσβασης, των χώρων προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων και των χώρων φιλοξενίας εργαζομένων 
για ελαχιστοποίηση της απόρριψης ιζημάτων στους 
υδάτινους αποδέκτες (φράχτες ιλύς, παγίδες ιλύος, 
φύτευση σωρών χώματος και περιοχών στα όρια 
των ποταμών, κλπ.)

 Παρακολούθηση των υδάτινων αποδεκτών / 
υδάτινων όγκων – Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης

 Ρύπονση από έλαια & χημικά από τα 
μηχανήματα επί της ζώνης εργασίας, 
τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων, τους χώρους φιλοξενίας 
εργαζομένων και τους δρόμους 
πρόσβασης

 Τοπική, συνήθως εντός της 
ζώνης εργασίας (40  μέτρα). Οι 
συγκεκριμένες αποστάσεις 
εξαρτώνται από τις τοπικές 
συνθήκες. Μπορεί να φτάσουν 
έως το χιλιόμετρο κατάντη της 
θέσης ατυχηματικής ρύπανσης

 Εφαρμογή Διαδικασιών ανεφοδιασμού ή 
επαναπλήρωσης μηχανημάτων, γεννητριών κλπ.

 Αποθήκευση ελαίου/καυσίμου εντός λεκανών 
προστασίας

 Σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών ελαίου & χημικών
 Εφαρμογή Διαδικασιών διαχείρισης χημικών
 Κιτ αντιμετώπισης διαρροής ελαίων & χημικών σε 

κάθε εργοτάξιο
 Εκπαίδευση σε θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας και 

Ασφάλειας σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου, 
σχετικά με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και την αποτροπή και αντιμετώπιση 
περιπτώσεων διαρροής λαδιού & χημικών. Το 
συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμογή σε όλες τις 
επιπτώσεις.
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
 Παραγωγή λυμάτων και στερεών 

αποβλήτων (από χώρους φιλοξενίας 
εργαζομένων, ζώνη εργασίας)

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες. Μπορεί να 
φτάσουν έως το χιλιόμετρο 
κατάντη της θέσης απόρριψης

 Επεξεργασία των λυμάτων πριν από την απόρριψή 
τους στους αποδέκτες 

 Εγκατάσταση χώρων προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων και χώρων φιλοξενίας εργαζομένων
μακριά από υδάτινους αποδέκτες

 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Ποιότητα αέρα και 
κλιματικοί 
παράγοντες

 Επιπτώσεις από τη δημιουργία σκόνης 
εξαιτίας της μετακίνησης χώματος, των 
εκσκαφών, της κίνησης οχημάτων, της 
δημιουργίας σωρών χώματος, τις 
χωμάτινες επιφάνειες, κλπ., κατά μήκος 
της ζώνης εργασίας, των δρόμων 
πρόσβασης, των χώρων προσωρινής 
αποθήκευσης σωλήνων και των χώρων 
φιλοξενίας εργαζομένων. Οι αποδέκτες 
είναι ο πληθυσμός στους οικισμούς , οι 
εργαζόμενοι, τα είδη χλωρίδας και 
πανίδας, θέσεις πολιτιστικής 
κληρονομιάς, υδάτινοι αποδέκτες κλπ.

 Τοπική, συνήθως γύρω από τη 
ζώνη εργασίας του αγωγού 
(εντός 100 μέτρων) και των 
σχετικών εγκαταστάσεων (νέοι 
δρόμοι πρόσβασης, χώροι 
προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων και χώροι φιλοξενίας 
εργαζομένων). Οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες και μπορεί να 
φτάνουν έως μερικές 
εκατοντάδες μέτρα κάτω από 
συγκεκριμένες δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες

 Καλές πρακτικές στο εργοτάξιο, όπως κάλυψη των 
χαλαρών υλικών, καθορισμός ορίων ταχύτητας 
οχημάτων, καταβροχή χωμάτινων επιφανειών σε 
συνθήκες ξηρασίας, κάλυψη των φορτηγών, κλπ. 

 Εφαρμογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής και 
Κοινωνικής Διαχείρισης
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
 Επιπτώσεις των εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα από τα μηχανήματα και τα 
οχήματα (π.χ. γεννήτριες, εκσκαφείς, 
μπουλντόζες, γερανοί, φορτηγά, 
αυτοκίνητα, συμπιεστές για 
υδροστατικό έλεγχο, κλπ.). Οι 
αποδέκτες είναι ο πληθυσμός στους 
οικισμούς , οι εργαζόμενοι, τα είδη 
χλωρίδας και πανίδας, θέσεις 
πολιτιστικής κληρονομιάς, υδάτινοι 
αποδέκτες κλπ.

 Τοπική, συνήθως γύρω από τη 
ζώνη εργασίας του αγωγού 
(εντός 100 μέτρων) και έως 
μερικές εκατοντάδες μέτρα. Οι 
συγκεκριμένες αποστάσεις 
εξαρτώνται από τις τοπικές 
συνθήκες.

 Οικουμενική – Φαινόμενο του 
θερμοκηπίου (π.χ. CO2) 

 Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού
 Δρομολόγηση της κυκλοφορίας των 

κατασκευαστικών οχημάτων μακριά από 
ευαίσθητες περιοχές

 Εκπαίδευση χειριστών και οδηγών
 Αποφυγή της κυκλοφορίας των οχημάτων 

κατασκευής σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ή 
ιστορικά κέντρα

 Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας
 Χρήση καυσίμων με μικρή περιεκτικότητα σε θείο, 

εάν υπάρχουν
 Μοντελοποίηση της διασποράς ρύπων από τις 

βασικές πηγές εκπομπής (γεννήτριες, συμπιεστές) 
 Παρακολούθηση των βασικών πηγών εκπομπής 

(γεννήτριες, συμπιεστές) - Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης

 Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής 
Διαχείρισης
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Θόρυβος και 
δονήσεις

 Επιπτώσεις από το θόρυβο και τους 
κραδασμούς των μηχανημάτων, των 
κατασκευαστικών οχημάτων, της 
ανατίναξης βράχων (εάν απαιτείται) 
και τους συμπιεστές που εκτελούν τον 
υδραυλικές δοκιμές.  Οι αποδέκτες 
θορύβου περιλαμβάνουν τον πληθυσμό 
των οικισμών (και ευαίσθητους 
υποδοχείς όπως σχολεία και 
νοσοκομεία), τους εργαζομένους, την 
πανίδα, κτίρια πολιτιστικής/ιστορικής 
σημασίας, κλπ. 

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες και την πηγή.
o Οχήματα και μηχανήματα 

κατασκευής. Συνήθως μεταξύ 
της ζώνης εργασίας (40 
μέτρα) και έως μερικές 
εκατοντάδες μέτρα.

o Από εργασίες ανατίναξης, 
έως 10 χλμ

 Καλές πρακτικές στο εργοτάξιο. 
 Περιορισμός των ωρών εργασίες σε περιοχές κοντά 

σε ευαίσθητους αποδέκτες
 Χρήση ειδικών μέτρων περιορισμού του 

θορυβώδους εξοπλισμού (ηχητική μόνωση)
 Τοποθέτηση του θορυβώδους εξοπλισμού (π.χ. 

γεννήτριες, συμπιεστές) μακριά από ευαίσθητους 
στο θόρυβο αποδέκτες

 Όριο ταχύτητας για οχήματα
 Επαρκής Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (PPE) 

για εργαζομένους
 Μοντελοποίηση των βασικών πηγών εκπομπής 

θορύβου (γεννήτριες, συμπιεστές)
 Παρακολούθηση των βασικών πηγών εκπομπής 

(γεννήτριες, συμπιεστές) - Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης

 Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής 
Διαχείρισης
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Βιοποικιλότητα και 
προστασία της 
φύσης

 Επιπτώσεις από την απώλεια 
οικοτόπου. Οι επιπτώσεις θα είναι 
προσωρινές και μακροπρόθεσμες / 
μόνιμες.  Οι προσωρινές επιπτώσεις θα 
προκύπτουν από τη ζώνη  εργασίας, 
τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων, τους χώρους φιλοξενίας 
εργαζομένων, οι οποίοι μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής θα 
αποκατασταθούν πλήρως  στην 
πρότερη κατάσταση.

 Τοπική, στη ζώνη εργασίας (40 
μέτρα) και στις θέσεις των 
συνοδών εγκαταστάσεων

 Επιλογή της όδευσης και της θέσης των συνοδών 
εγκαταστάσεων

 Τεχνικές κατασκευής εναλλακτικές της ανοιχτής 
εκσκαφής και επίχωσης (π.χ. Οριζόντια 
Κατευθυνόμενη Διάτρηση)

 Ελαχιστοποίηση του οικολογικού 
αποτυπώματος,του αγωγού όπου είναι εφικτό (π.χ. 
ζώνη εργασίας μικρότερου πλάτους)

 Αποκατάσταση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των 
συνθηκών που επικρατούσαν πριν από την 
κατασκευή (π.χ. αποκατάσταση της βλάστησης στη 
ζώνη εργασίας) -  Σχέδιο Αποκατάστασης 
Βλάστησης / Τοπίου
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
 Επιπτώσεις στα είδη χλωρίδας και 

πανίδας με ιδιαίτερη σημασία 
διατήρησης από τις δραστηριότητες του 
έργου (π.χ. θόρυβος, απορρίψεις σε 
υδάτινους αποδέκτες, διασπορά 
ιζημάτων, λήψη νερού για υδραυλικές 
δοκιμές, αύξηση της ανθρωπογενούς 
πιέσεως σε προηγουμένως μη
προσβάσιμες περιοχές) κατά τη 
διάρκεια κατασκευής και κατά τη θέση 
σε λειτουργία, με ειδική αναφορά στις 
ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, 
όπως είναι οι περιοχές αναπαραγωγής, 
αιωνόβια δάση, υγρότοποι, ποτάμια, 
παραποτάμια βλάστηση και περιοχές 
που αναγνωρίζονται ως πλούσιες σε 
ενδημικά και προστατευόμενα είδη.

 Τοπική, η συγκεκριμένη 
γεωγραφική έκταση εξαρτάται 
από τις τοπικές συνθήκες και την 
πηγή της επίπτωσης. Συνήθως 
γύρω από τη ζωνη εργασίας του 
αγωγού (40 μέτρα) και των 
συνοδών εγκαταστάσεων. Οι 
επιπτώσεις μπορεί να φτάνουν 
έως μερικές εκατοντάδες μέτρα 
κάτω από συγκεκριμένες 
δυσμενείς συνθήκες  Επιπτώσεις 
στην ποιότητα νερού και στους 
υγρότοπους μπορεί να φτάσουν 
μέχρι απόσταση ενός 
χιλιομέτρου, ανάλογα με την 
επίπτωση και τις συνθήκες

 Όπως προηγουμένως, για τις επιπτώσεις στην 
ποιότητα νερού, στην ποιότητα του αέρα, το 
θόρυβο & τους κραδασμούς

 Διαχείριση σκόνης, αέριων εκπομπών, απορρίψεις 
στους υδάτινους αποδέκτες και διαχείριση 
αποβλήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στην πανίδα, τη χλωρίδα και τα 
οικοσυστήματα (π.χ. τοποθέτηση των σταθερών 
μηχανημάτων όσο το δυνατόν πιο μακριά από 
ευαίσθητους βιοτόπους)

 Περιορισμός της κατασκευής κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένων περιόδων / εποχών σε 
συγκεκριμένες περιοχές

 Παρακολούθηση επιπτώσεων στη χλωρίδα και την 
πανίδα των ευαίσθητων περιοχών - Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης,

 Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής 
Διαχείρισης

 Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας (BAP) που θα 
σχεδιαστεί και εφαρμοστεί  για τη διάρκεια ζωής 
του έργου. Θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια 
δράσης για συγκεκριμένα σημαντικά είδη (π.χ. 
αρκούδα) και οικοσυστήματα/περιβάλλοντα.

 Μεταφορά ενδημικών/σπάνιων ειδών σε 
κατάλληλους γειτονικούς βιοτόπους
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
Τοπίο και οπτική 
όχληση

 Προσωρινές και μόνιμες οπτικές 
επιπτώσεις και επιπτώσεις στο τοπίο 
από την διάνοιξη του ορύγματος και τις 
υπέργειες εγκαταστάσεις. Οι επιπτώσεις 
θα είναι προσωρινές για τη ζώνη 
εργασίας, τους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης σωλήνων, τους χώρους 
φιλοξενίας εργαζομένων, οι οποίοι μετά 
την ολοκλήρωση της κατασκευής θα 
αποκατασταθούν στην πρότερη 
κατάσταση. Τα τμήματα με πιθανώς 
σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο 
περιλαμβάνουν τις βουνοκορυφές ή τις 
εκτάσεις σε υψόμετρο και ώριμα δάση.

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες. Έως 10 χλμ σε
συγκεκριμένες συνθήκες 
(περιφερειακή επίπτωση) 

 Ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος της 
κατασκευής του αγωγου, όπου είναι εφικτό (π.χ. 
στενότερη λωρίδα εργασίας)

 Αποκατάσταση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των 
συνθηκών που επικρατούσαν πριν από την 
κατασκευή (π.χ. αποκατάσταση της βλάστησης στη 
λωρίδα εργασίας) – Σχέδιο Αποκατάστασης 
Βλάστησης / Τοπίου

 Μέτρα αντιμετώπισης οπτικής όχλησης, όπου 
κρίνονται απαραίτητα (σταθμοί συμπιεστή)

 Χωροθέτηση νέων δρόμων, προσωρινών 
προσβάσεων και χώρων φιλοξενίας εργαζομένων 
μακριά από ευαίσθητα τοπία
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Πίνακας 6.2 Ενδεχόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης σχετικά με την κατασκευή του αγωγού και τη θέση σε λειτουργία

Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Αλλαγή 
υφιστάμενων 
χρήσεων γης,
μετατόπισης
ιδιοκτησίας και 
ατόμων

 Επιπτώσεις στις χρήσεις γης. Οι 
επιπτώσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
των εργασιών κατασκευής εντός της 
ζώνης εργασίας. Η έκταση που 
καταλαμβάνεται από την ζώνη 
εργασίας μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής θα αποκατασταθεί, όπου 
είναι εφικτό, αποδίδοντας τη γη στην 
αρχική της χρήση. Οι επιπτώσεις στις 
ετήσιες σοδειές θα είναι προσωρινές επί 
της ζώνης εργασίας, κατά μήκος της 
οποίας οι καλλιέργειες θα συνεχιστούν 
μετά την αποκατάσταση. Ωστόσο, οι 
πολυετείς καλλιέργειες (ελιές, φρούτα, 
κλπ) δεν αναμένεται να 
αποκατασταθούν.

 Εμπλοκή αναφορικά με υφιστάμενες 
χρήσεις γης στις περιοχές που έχουν 
παραχωρηθεί στη ΔΕΗ για εξόρυξη 
λιγνίτη και στις περιοχές των ορυχείων, 
καθώς και σε περιοχές που 
προορίζονται για βιομηχανικά πάρκα

 Τοπική: Στους ιδιοκτήτες και 
χρήστες γης κατά μήκος της 
ζώνης εργασίας του αγωγού (40 
μέτρα) και στις συνοδές 
εγκαταστάσεις (νέοι δρόμοι 
πρόσβασης, χώροι προσωρινής 
αποθήκευσης σωλήνων, χώροι 
φιλοξενίας εργαζομένων) και 
στις περιοχές εγκατάστασης του 
σταθμού συμπίεσης και των 
σταθμών βανοστασίων 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου 
Μετεγκατάστασης και Σχεδίου Αποκατάστασης 
Μέσων Διαβίωσης συγκεκριμένο για την Ελλάδα το 
οποίο θα καθορίζει τον τρόπο διακανονισμού και 
αποκατάστασης της μόνιμης και προσωρινής 
απόκτησης γης, σύμφωνα με τη Στρατηγική του 
TAP για την απόκτηση γης και την εξασφάλιση 
δουλείας διόδου, και με τα  διεθνή πρότυπα της 
EBRD. 

 Υλοποίηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου 
αποκατάστασης της γης με στόχο να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή των προηγούμενων χρήσεων της γης και 
των χρηστών μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
του έργου, όπου αυτό είναι εφικτό.  

 Συνεχής διάλογος με τη ΔΕΗ σχετικά με τη χρήση 
γης στις περιοχές παραχώρησης σύμφωνα με το 
Σχέδιο Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη του 
TAP καθώς και με τα διεθνή πρότυπα της EBRD.

 Συνεχής διαβούλευση με τους δήμους κατά μήκος 
της διαδρομής σύμφωνα με το Σχέδιο 
Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη του TAP
καθώς και με τα διεθνή πρότυπα της EBRD.

Κοινωνικοοικονομικ
ές επιπτώσεις 

 Αυξημένα κρατικά έσοδα (π.χ. έξοδα & 
άδειες κατασκευής)

 Τοπική, περιφερειακή και 
εθνική: Οι αρμόδιες αρχές σε 
διάφορα επίπεδα μπορεί να 
γίνουν παραλήπτες των εσόδων 

 Δεν απαιτούνται – Οι αρχές θα καθορίσουν τις 
προτεραιότητες για την κατανομή των κρατικών 
εσόδων. 
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
 Επιπτώσεις στα τοπικά μέσα διαβίωσης 

και απώλεια εισοδήματος νοικοκυριών 
σαν αποτέλεσμα των εργασιών 
κατασκευής (π.χ. προσωρινή και 
μακροπρόθεσμη κατάληψη γεωργικών 
εκτάσεων ή μειωμένη πρόσβαση). 

 Τοπική: Στους ιδιοκτήτες και 
χρήστες γης κατά μήκος της 
ζώνης εργασίας του αγωγού (40 
μέτρα) και στις σχετικές 
εγκαταστάσεις (νέοι δρόμοι, 
χώροι προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων, χώροι φιλοξενίας 
εργαζομένων) και περιοχές που 
καταλαμβάνονται από τον 
σταθμό συμπίεσης, τους 
σταθμούς βανοστασίων και τις 
άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις.  

 Τοπική: Στους ιδιοκτήτες και 
χρήστες των αγροτεμαχίων και 
των περιοχών που επηρεάζονται 
από τη μειωμένη 
προσβασιμότητα εξαιτίας της 
ύπαρξης των εργοταξίων.

 Θα διασφαλιστεί ότι το Σχέδιο Αποκατάστασης 
Μέσων Διαβίωσης (LRP) θα παρέχει την 
απαραίτητη αποκατάσταση ή βελτίωση των μέσων 
διαβίωσης, όπως προβλέπεται στη Στρατηγική του 
TAP για την απόκτηση γης και την εξασφάλιση 
δουλείας διόδου και με τα διεθνή πρότυπα της 
EBRD.

 Συστηματική παρακολούθηση  της υλοποίησης του 
Σχεδίου Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης (LRP) 
και λήψη διορθωτικών μέτρων όπου η 
αποκατάσταση δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με την 
Στρατηγική του TAP για την απόκτηση γης και την 
εξασφάλιση δουλείας διόδου και με τα  διεθνή 
πρότυπα της EBRD.

 Διαβούλευση τους ενδιαφερόμενους φορείς από τις 
τοπικές κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα άτομα 
σύμφωνα με το  Σχέδιο Διαβούλευσης με 
Ενδιαφερόμενους Φορείς του TAP καθώς και με τα 
διεθνή πρότυπα της EBRD.

 Κινητοποίηση μίας Ομάδας Συνδέσμων με την 
Κοινότητα (CLO) για τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση των σχέσεων της κοινότητας με 
τον TAP, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαβούλευσης με 
Ενδιαφερόμενους Φορείς του TAP καθώς και με τα 
διεθνή πρότυπα της EBRD.
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
 Οικονομικές παροχές και 

πλεονεκτήματα για τα νοικοκυριά και 
την τοπική οικονομία ως αποτέλεσμα 
της δημιουργίας άμεσων / έμμεσων 
θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής. 

 Προνόμια για την τοπική κοινότητα 
και οικονομία, ως αποτέλεσμα της 
τοπικής προμήθειας υλικών για την 
κατασκευή και την παροχή άλλων 
υπηρεσιών στο έργο. 

 Περιορισμένα εθνικά οικονομικά 
πλεονεκτήματα εξαιτίας της 
απασχόλησης ή της προμήθειας του 
εξειδικευμένου προσωπικού ή του 
εξοπλισμού που δεν είναι διαθέσιμα σε 
αυτές τις περιοχές

 Τοπική και περιφερειακή (δήμοι 
και περιφέρεια): Τα άτομα θα 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες 
απασχόλησης και προμήθειας 
υλικών και εξοπλισμού. 

 Εθνική: Ευκαιρίες απασχόλησης 
και προμήθειας για ειδικούς 
κατασκευής αγωγών και 
παρόχων αγαθών και 
υπηρεσιών

 Εξασφάλιση  της μεγιστοποίησης των ευκαιριών 
εργασίας και παροχής προμηθειών για τους 
ντόπιους και τις τοπικές επιχειρήσεις σύμφωνα με 
την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης  του TAP και 
σύμφωνα με την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης

 Μεγιστοποίηση της τοπικής απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής και θέσπιση 
μίας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας 
πρόσληψης, καθώς και ενίσχυση των τοπικών 
ικανοτήτων μέσω της παροχής εκπαίδευσης από 
τον TAP σύμφωνα με την Στρατηγική Τοπικής 
Ανάπτυξης  του TAP και σύμφωνα με την Πολιτική
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 Όσο είναι εφικτό, η προμήθεια αγαθών θα γίνεται 
από τοπικούς προμηθευτές μέσα από συμβάσεις με 
τοπικές εταιρίες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την 
ποιότητα και το κόστος) και η αγορά αγαθών από 
τοπικούς έμπορους σύμφωνα με την Στρατηγική 
Τοπικής Ανάπτυξης του TAP και σύμφωνα με την 
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
 Η παρουσία των εργαζομένων στο 

εργοτάξιο κατά τη διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στις κοινωνικές υποδομές 
(ύδρευση,  ηλεκτρισμός, δρόμοι, κέντρα 
υγείας).

 Παρόλο που μπορεί να υπάρξει μια 
προσωρινή βραχυπρόθεσμη πίεση σε 
αυτές τις υποδομές, μπορεί να υπάρξει 
επίσης μια θετική μεσοπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη επίπτωση στην 
ανάπτυξη των υποδομών, με τη βοήθεια 
του έργου. 

 Τοπική και περιφερειακή: 
Χρήση των υποδομών από το 
εργατικό δυναμικό του έργου, 
με αποτέλεσμα τη μείωση της 
πρόσβασης στις κοινότητες που 
βρίσκονται γύρω από τη ζώνη 
εργασίας του αγωγού (40 μέτρα), 
τις σχετικές εγκαταστάσεις (νέοι 
δρόμοι, μάντρες), τους χώρους 
φιλοξενίας των εργαζομένων, 
καθώς και τις περιοχές γύρω από 
τον σταθμό συμπίεσης, τους 
σταθμούς βανοστασίων και τις 
σχετικές εγκαταστάσεις.

 Εξασφάλιση πρόσβασης για το εργατικό δυναμικό 
του έργου στις απαραίτητες υποδομές ψυχαγωγίας, 
,υγείας και κοινωνικοποίησης είτε εντός του χώρου 
φιλοξενίας των εργαζόμενων ή μέσω συμφωνιών με 
τους διαχειριστές των τοπικών εγκαταστάσεων, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της πίεσης στις τοπικές 
εγκαταστάσεις.

 Εντοπισμός μέσω στοχευμένης μελέτης υποδομών 
που χρήζουν αναβάθμισης και που θα  ωφελήσουν 
τις τοπικές κοινότητες, π.χ. δρόμοι πρόσβασης, 
σύμφωνα με την Στρατηγική του TAP για 
Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις 

 Η παρουσία εργαζομένων στο 
εργοτάξιο και τα χρήματα που 
κερδίζουν και ξοδεύουν μπορεί να 
προκαλέσουν αλλαγές στις τοπικές 
συνήθειες, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία τοπικού πληθωρισμού.

 Οι επιπτώσεις στα τοπικά μέσα 
διαβίωσης (π.χ. γεωργία) από την 
κατασκευή του έργου μπορεί να 
επηρεάσουν τους κοινωνικούς θεσμούς 
και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας, 
καθώς τα μέσα διαβίωσης και οι 
κοινωνικοί θεσμοί είναι συχνά στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους.

 Τοπική και περιφερειακή: Στις 
κοινότητες, τους ιδιοκτήτες και 
χρήστες γης κατά μήκος της 
ζώνης εργασίας του αγωγού (40 
μέτρα) και στις σχετικές 
εγκαταστάσεις (νέοι δρόμοι, 
χώροι προσωρινής αποθήκευσης 
σωλήνων, χώροι φιλοξενίας 
εργαζομένων) και στις περιοχές 
γύρω από τον σταθμό 
συμπίεσης, τους σταθμούς 
βανοστασίων και τις σχετικές 
μόνιμες εγκαταστάσεις.

 Διαβούλευση  με τις επηρεαζόμενες κοινότητες 
/ομάδες/ άτομα, σύμφωνα με το Σχέδιο 
Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενους Φορείς του 
TAP και των διεθνών προτύπων της EBRD

 Κινητοποίηση μίας Ομάδας Συνδέσμων με την 
Κοινότητα (CLO) για τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση  της εφαρμογής όλων των 
διαδικασιών για την συμμετοχή των κοινοτήτων, 
σύμφωνα με το Σχέδιο Διαβούλευσης με 
Ενδιαφερόμενους Φορείς του TAP καθώς και με τα 
διεθνή πρότυπα της EBRD.

 Ανάπτυξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας για το 
προσωπικό που θα περιλαμβάνει πειθαρχικά μέτρα 
για όσους παραβιάζουν τις απαιτήσεις του Κώδικα. 
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Υγεία και ασφάλεια 
της κοινότητας

 Κίνδυνοι ασφαλείας για τις κοινότητες 
ως αποτέλεσμα των εργασιών 
κατασκευής.

 Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος 
στους δρόμους γύρω από το έργο.

 Τοπική: Οι κοινότητες που 
βρίσκονται και λειτουργούν 
γύρω από τους δρόμους στους 
οποίους θα κινούνται τα 
οχήματα του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ορεινών δρόμων. 

 Τοπική και περιφερειακή: 
Κοινότητες κατά μήκος των 
διαδρομών μεταφοράς 
ανθρώπων και υλικών

 Ανάπτυξη ενός Σχεδίου Διαχείρισης Ασφαλείας για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας για τις 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
κυκλοφοριακών κινδύνων.

 Ανάπτυξη ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
για όλες τις διαδρομές του έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπαίδευσης 
των οδηγών. 

 Παροχή κυκλοφοριακής ενημέρωσης τόσο στα 
τοπικά σχολεία όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, με 
στόχο να αυξηθεί η γνώση και η ετοιμότητα των 
κοινοτήτων σχετικά με την αποφυγή των οδικών 
ατυχημάτων.

 Παρεμπόδιση, λόγω των εργασιών, της 
επικοινωνίας ανάμεσα στα σπίτια των 
κατοίκων και τις υποδομές, τις 
οικογένειες, τους φίλους και τους 
χώρους εργασίας, όπως οι αγροτικές 
εκτάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις οι 
βοσκότοποι.

 Τοπική: κοινότητες που 
βρίσκονται κοντά στα 
εργοτάξια. 

 Δημιουργία νέων σημείων πρόσβασης.
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
 Πιθανότητα αυξημένης εμφάνισης 

ασθενειών, που σχετίζονται με την 
παρουσία του εργατικού δυναμικού ή 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

 Αυξημένη πίεση στις τοπικές υπηρεσίες 
(υγεία, ψυχαγωγία, αστυνομία, κλπ) 
από το εργατικό δυναμικό του έργου, 
που έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη 
πρόσβαση στις τοπικές κοινότητες. 

 Τοπική και περιφερειακή: 
Κοινότητες κοντά σε χώρους 
φιλοξενίας εργαζομένων.

 Εφαρμογή αυστηρών πολιτικών διαχείρισης 
εργαζομένων και προληπτικών μέτρων

 Παροχή πρόσβασης για το εργατικό δυναμικό του 
έργου στις απαραίτητες κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, στους χώρους ψυχαγωγίας και στα 
κέντρα υγείας, είτε εντός του χώρου φιλοξενίας των 
εργαζόμενων ή μέσω συμφωνιών με τους 
διαχειριστές των τοπικών εγκαταστάσεων, με στόχο 
την ελαχιστοποίηση της πίεσης στις τοπικές 
εγκαταστάσεις.

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Κώδικα 
Δεοντολογίας εργαζομένων. 

 Ανάπτυξη αναλυτικών σχεδίων διαχείρισης 
αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, 
λαμβάνοντας υπόψη την υγεία του πληθυσμού. 

 Η εγκατάσταση του εργατικού 
δυναμικού σε χώρους φιλοξενίας κοντά 
στις τοπικές κοινότητες μπορεί να 
δημιουργήσει αρνητικές σχέσεις μεταξύ 
εργαζομένων – κοινότητας και να 
μειώσει την πρόσβαση των κοινοτήτων 
στις υπηρεσίες.

 Τοπική: Κοινότητες κοντά σε 
χώρους φιλοξενίας 
εργαζομένων. 

 Αποφυγή της εγκατάστασης των χώρων φιλοξενίας 
εργαζομένων κοντά σε κοινότητες.

 Παροχή πρόσβασης για το εργατικό δυναμικό του 
έργου στις απαραίτητες κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, στους χώρους ψυχαγωγίας και στα 
κέντρα υγείας, είτε εντός του χώρου φιλοξενίας των 
εργαζόμενων ή μέσω συμφωνιών με τους 
διαχειριστές των τοπικών εγκαταστάσεων, με στόχο 
την ελαχιστοποίηση της πίεσης στις τοπικές 
εγκαταστάσεις.

 Ανάπτυξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας για το 
προσωπικό που θα περιλαμβάνει πειθαρχικά μέτρα 
για όσους παραβιάζουν τις απαιτήσεις του 
Κώδικα.. 
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Συνθήκες εργασίας  Κίνδυνος τραυματισμού για το 

εργατικό δυναμικό ως αποτέλεσμα των 
εκσκαφών, των εργασιών διάνοιξης 
σηράγγων και των εργασιών κοντά σε 
δρόμους με μεγάλη κίνηση.

 Τοπική: Κοινότητες που 
βρίσκονται κοντά στα 
εργοτάξια.  

 Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος για το έργο, 
σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το 
Σχέδιο Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος θα 
αναγνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, και θα περιγράφει το 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος. 

 Εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης 
εργοταξίου (εκπαίδευση και πιστοποίηση 
προσωπικού, κατάλληλα πρότυπα εργασίας) με 
στόχο τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και 
την ασφάλεια.  Περίφραξη ή σήμανση των 
εργοταξίων όπου υπάρχουν ανοιχτά ορύγματα, 
κλπ., ώστε να προστατεύονται οι άνθρωποι και τα 
ζώα από ατυχήματα. 
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Πίνακας 6.3 Ενδεχόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και μέτρα αντιμετώπισης σχετικά με την κατασκευή του αγωγού και τη θέση σε λειτουργία

Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Πολιτιστική 
κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομέν
ης της άυλης 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς

 Πιθανές επιπτώσεις από τις εργασίες 
κατασκευής που επηρεάζουν το 
έδαφος, συμπεριλαμβανομένων 
μόνιμων και προσωρινών 
μεταβολών (π.χ. ζώνη εργασίας, 
σταθμός συμπίεσης, χώροι 
προσωρινής αποθήκευσης αγωγών, 
χώροι φιλοξενίας εργαζομένων, 
είσοδοι σηράγγων, χώροι 
απόρριψης, κλπ).

 Τοπική: στη ζώνη εργασίας του 
αγωγού (40 μέτρα) και στις συνοδές 
εγκαταστάσεις (νέοι δρόμοι 
πρόσβασης, χώροι προσωρινής 
αποθήκευσης αγωγών, χώροι 
φιλοξενίας εργαζομένων) και 
περιοχές που καταλαμβάνονται 
από τον σταθμό συμπίεσης, τους 
σταθμούς βανοστασίων και τις 
συνοδές μόνιμες εγκαταστάσεις.

 Εφαρμογή Σχεδίου  Διαχείρισης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένης της Αυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

 Αναλυτική μελέτη αναγνώρισης των γνωστών 
μνημείων, των θέσεων άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των αρχαιολογικών τοποθεσιών.

 Εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης 
αρχαιολογικών ευρημάτων και «τυχαίων 
ανακαλύψεων» με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές 
με αρχαιολογικό δυναμικό.

 Αποφυγή επιπτώσεων ή πιθανών επιπτώσεων, με 
τον  επανασχεδιασμό της όδευσης του αγωγού 
έργου για τις αρχαιολογικές τοποθεσίες, τα μνημεία 
και τις θέσεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

 Χρήση ειδικών τεχνικών κατασκευής με χαμηλές 
επιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης 
αποφυγή της περιοχής (π.χ. επαναδρομολόγηση 
διαδρομής).

 Απομάκρυνση των αρχαιοτήτων μέσα από 
σωστικές ανασκαφές και σχετικές μελέτες.

 Ανάπτυξη του Σχεδίου Περιβαλλοντικής και 
Κοινωνικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης  στα 
πλαίσια της ΜΠΚΕ, που θα περιγράφει το Σχέδιο 
Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
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6.2.2 Φάση λειτουργίας και Τερματισμού Λειτουργίας 

Πίνακας 6.4 Ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης σχετικά με τη λειτουργία του αγωγού και τον τερματισμό λειτουργίας

Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Φυσικοί πόροι και 
απόβλητα

 Απόβλητα και λύματα που 
παράγονται από τον Σταθμό 
Συμπίεσης κατά την λειτουργία και 
κατά τη συντήρηση. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται τα απόβλητα που 
παράγονται από τη διαδικασία 
εσωτερικού καθαρισμού (κατάλοιπα,  
λάσπη) και κατά τον τερματισμό 
λειτουργίας 

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες.

 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Υδάτινο περιβάλλον  Δεν προβλέπονται επιπτώσεις κατά 
τη λειτουργία

 Επιπτώσεις στους υγρότοπους και 
στην ποιότητα του νερού κατά τον 
τερματισμό λειτουργίας 

 Οι επιπτώσεις στους βιοτόπους και 
στην ποιότητα του νερού κατά τον 
τερματισμό λειτουργίας είναι 
συνήθως τοπικές

 Παρακολούθηση της ποιότητας νερού – Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

 Αποκατάσταση του καναλιού, των όχθεων και της 
παραποτάμιας βλάστησης στην πρότερη 
κατάσταση 

 Επιθεώρηση της Διαχείρισης και της 
Αποκατάστασης

 Εξέταση τεχνικών κατασκευής εναλλακτικών της 
ανοιχτής εκσκαφής και επίχωσης (π.χ. Οριζόντια 
Κατευθυνόμενη Διάτρηση)
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Ποιότητα αέρα και 
κλιματικοί 
παράγοντες

 Επιπτώσεις από τις εκπομπές αερίων 
του σταθμού συμπίεσης

 Τα έκτακτα περιστατικά όπως 
εκτόνωση σε περίπτωση κινδύνου 
(και για λόγους συντήρησης) στο 
σταθμό συμπίεσης ή η αστοχία των 
αγωγών έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες επίπτωσης στην 
ποιότητα αέρα. 

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες και συνήθως 
φτάνουν έως μερικές εκατοντάδες 
μέτρα, ενώ κάτω από 
συγκεκριμένες δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες μπορεί να φτάσουν έως 
το ένα χιλιόμετρο

 Οικουμενική, για τα αέρια του 
θερμοκηπίου

 Συντήρηση και παρακολούθηση
 Παρακολούθηση ποιότητας αέρα
 Εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης μακριά από 

ευαίσθητους υποδοχείς
 Εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών

(BAT) για τη μείωση των αερίων ρύπων 

Θόρυβος και 
δονήσεις

 Επιπτώσεις από τις εκπομπές 
θορύβου κατά την κανονική 
λειτουργία του σταθμού συμπίεσης
(π.χ. συμπιεστές, 
στροβιλοκινητήρες). Έκτακτα 
περιστατικά όπως εκτόνωση σε 
περίπτωση κινδύνου. Οι αποδέκτες 
των επιπτώσεων του θορύβου 
περιλαμβάνουν τον πληθυσμό των 
οικισμών (και ευαίσθητους 
υποδοχείς όπως σχολεία και 
νοσοκομεία), τους εργαζόμενους, την 
πανίδα, κτίρια 
πολιτιστικής/ιστορικής σημασίας, 
κλπ.

 Τοπική, οι συγκεκριμένες 
αποστάσεις εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες και την πηγή του 
θορύβου και τη θέση των 
ευαίσθητων υποδοχέων.

 Θόρυβος από το συμπιεστή σε 
απόσταση από 200 μέτρα έως πάνω 
από ένα χιλιόμετρο κάτω από 
συγκεκριμένες δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες. Η γεωγραφική έκταση 
μπορεί να είναι πάνω από ένα 
χιλιόμετρο για θόρυβο που 
παράγεται κατά την εκτόνωση σε 
περίπτωση κινδύνου (συνήθως η 
διάρκεια είναι μικρή).

 Συντήρηση και παρακολούθηση
 Παρακολούθηση εκπομπών θορύβου
 Εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης μακριά από 

ευαίσθητους υποδοχείς
 Μοντελοποίηση των βασικών πηγών εκπομπής 

θορύβου (γεννήτριες, συμπιεστές)
 Παρακολούθηση των βασικών πηγών εκπομπής 

(γεννήτριες, συμπιεστές) Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης

 Χρήση ειδικών μέτρων περιορισμού του 
θορυβώδους εξοπλισμού (ηχητική μόνωση)

 Τοποθέτηση του θορυβώδους εξοπλισμού 
(συμπιεστές) μακριά από τους ευαίσθητους στο 
θόρυβο αποδέκτες
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Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Βιοποικιλότητα και 
προστασία της 
φύσης

 Επιπτώσεις στην πανίδα από τις 
εκπομπές θορύβου του σταθμού 
συμπίεσης

 Επιπτώσεις στη χλωρίδα και την 
πανίδα από τις τακτικές εργασίες 
συντήρησης / αποψίλωσης στη ζώνη 
δουλείας (μέγιστο πλάτος 10 μέτρα), 
όπου δεν θα επιτραπεί η ανάπτυξη 
βαθύρριζων φυτών για λόγους 
προστασίας της μόνωσης του 
αγωγού.

 Όχληση κατά τον τερματισμό 
λειτουργίας

 Τοπική, εντός της ζώνης δουλείας 
(10 μέτρα), σε απόσταση από 200 
μέτρα έως πάνω από ένα 
χιλιόμετρο κάτω από 
συγκεκριμένες δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες γύρω από τον σταθμό 
συμπίεσης

 Μέτρα περιορισμού για εκπομπές θορύβου, όπως 
παραπάνω

 Αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, των συνθηκών 
που επικρατούσαν πριν από την κατασκευή (π.χ. 
αποκατάσταση της βλάστησης στη ζώνη εργασίας)  
– Σχέδιο Αποκατάστασης Βλάστησης / Τοπίου

 Παρακολούθηση επιπτώσεων στη χλωρίδα και 
την πανίδα των ευαίσθητων περιοχών 

 Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής 
Διαχείρισης

 Σχέδιο Δράσης Βιοποικιλότητας (BAP) που θα 
σχεδιαστεί και εφαρμοστεί  για τη διάρκεια ζωής 
του έργου. Θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια 
δράσης για συγκεκριμένα σημαντικά είδη (π.χ. 
αρκούδα) και οικοσυστήματα/περιβάλλοντα..

Τοπίο και οπτική 
όχληση

 Επιπτώσεις στο τοπίο εξαιτίας των 
μόνιμων υπέργειων εγκαταστάσεων, 
το σταθμό συμπίεσης και τους 
σταθμούς βανοστασίων 

 Επιπτώσεις στο τοπίο από τις 
τακτικές εργασίες συντήρησης εντός 
της ζώνης δουλείας  

 Τοπική, εντός της ζώνης δουλείας 
(10 μέτρα), και στους δρόμους 
πρόσβασης (για αποψίλωση κατά 
τη συντήρηση). Οι υπόλοιπες 
αποστάσεις αναφορικά με τις 
μόνιμες κατασκευές (σταθμοί 
βανοστασίων  και συμπιεστή) 
εξαρτώνται από τις τοπικές 
συνθήκες

 Το Σχέδιο Αποκατάστασης Βλάστησης / Τοπίου 
θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιοχές με μεγάλη θέαση ή όπου θα πρέπει να 
εφαρμοσθούν ειδικές τεχνικές αποκατάστασης της 
βλάστησης (π.χ. τεχνικές σταθεροποίησης πλαγιάς 
σε βουνοπλαγιές).  
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Πίνακας 6.5 Ενδεχόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης σχετικά με τη λειτουργία του αγωγού και τον τερματισμό λειτουργίας

Περιοχή επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Αλλαγή 
υφιστάμενων 
χρήσεων γης, 
μετατόπισηιδιοκτησί
ας και ατόμων

 Μόνιμη κτήση γης / δουλείας κατά 
τη λειτουργία

 Μόνιμες αλλαγές στις χρήσεις γης, 
ειδικότερα στις γεωργικές εκτάσεις 
με δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ. 
ελιές,  φρούτα, αμπέλια). 

 Τοπική: Ιδιοκτήτες και χρήστες γης 
κατά μήκος της ζώνης δουλείας (10 
m) και στις περιοχές όπου θα 
εγκατασταθούν ο σταθμός 
συμπίεσης και οι λοιπές μόνιμες 
εγκαταστάσεις. 

 Το Σχέδιο Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης θα 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις στη γη κατά τη 
λειτουργία και τον τερματισμό λειτουργίας, ενώ 
θα παρέχει αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες / 
χρήστες γης.  

 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης 
γης για την αποκατάσταση των εκτάσεων του 
έργου και την επιστροφή τους στην παραγωγική 
χρήση μετά τον τερματισμό λειτουργίας, 
σύμφωνα με την Στρατηγική για την απόκτηση 
γης και την εξασφάλιση δουλείας διόδου του TAP
και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της EBRD

 Διαβούλευση με τις κοινότητες κατά μήκος της 
διαδρομής, ως μέρος του Σχεδίου Διαβούλευσης 
με Ενδιαφερόμενα Μέρη

 Κινητοποίηση μίας Ομάδας Συνδέσμων με την 
Κοινότητα (CLO) για τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση των σχέσεων της κοινότητας με 
τον TAP και των σχεδίων αποκατάστασης.

Κοινωνικοοικονομικ
ές επιπτώσεις

 Αυξημένα κρατικά έσοδα ως 
αποτέλεσμα των δασμών στη 
μεταφορά αερίου

Τοπική, περιφερειακή και εθνική: Οι 
αρμόδιες αρχές σε διάφορα επίπεδα

Δεν απαιτούνται – Οι αρχές θα καθορίσουν τις 
προτεραιότητες για την κατανομή των κρατικών 
εσόδων.
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Περιοχή επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
 Οικονομικά πλεονεκτήματα για τα 

νοικοκυριά και την τοπική 
οικονομία ως αποτέλεσμα της 
δημιουργίας άμεσων / έμμεσων 
θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία 
(π.χ. σταθμός συμπίεσης). 

 Τοπική και περιφερειακή: Τα 
άτομα και οι εταιρείες θα 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες 
απασχόλησης και προμήθειας 
υλικών και εξοπλισμού. 

 Εξασφάλιση  της μεγιστοποίησης των ευκαιριών 
εργασίας και παροχής προμηθειών για τους 
ντόπιους και τις τοπικές επιχειρήσεις σύμφωνα με 
την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης  του TAP και 
σύμφωνα με την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης

 Μεγιστοποίηση της τοπικής απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής και θέσπιση 
μίας δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας 
πρόσληψης, καθώς και ενίσχυση των τοπικών 
ικανοτήτων μέσω της παροχής εκπαίδευσης από 
τον TAP σύμφωνα με την Στρατηγική Τοπικής 
Ανάπτυξης  του TAP και σύμφωνα με την 
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 Όσο είναι εφικτό, η προμήθεια αγαθών θα γίνεται 
από τοπικούς προμηθευτές μέσα από συμβάσεις 
με τοπικές εταιρίες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, 
την ποιότητα και το κόστος) και η αγορά αγαθών
από τοπικούς έμπορους σύμφωνα με την 
Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης  του TAP και 
σύμφωνα με την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης
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Περιοχή επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
 Περιορισμοί στη χρήση γης για 

λόγους ασφαλείας (μόνιμα και ημι-
μόνιμα κτίρια, όπως θερμοκήπια, 
υποδομές)

 Τοπική:  Οι χρήστες και οι 
ιδιοκτήτες γης που επηρεάζονται 
από τα μέτρα που έχουν στόχο τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας του 
αγωγού. Η κατασκευή 
μεμονωμένων κτιρίων δεν θα 
επιτρέπεται σε ένα διάδρομο με 
μέγιστο πλάτος 60 μέτρα, ενώ η 
κατασκευή ενός συγκροτήματος 
από κτίρια ή/και βιομηχανικές 
υποδομές δεν θα επιτρέπεται σε ένα 
διάδρομο με μέγιστο πλάτος 200 
μέτρα

 Διαδικασία επιλογής όδευσης που έχει στόχο την 
αποφυγή διέλευσης από περιοχές όπου ενδέχεται 
να υπάρχουν προβλήματα με τις χρήσεις γης. 

 Διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και 
σύνταξη αναλυτικών μελετών κατά το στάδιο της 
ΜΠΚΕ, με στόχο την αναγνώριση και 
ελαχιστοποίηση πιθανών περιοχών με 
προβλήματα στις χρήσεις γης

Υγεία και ασφάλεια 
της κοινότητας

 Κίνδυνοι ασφάλειας για την 
κοινότητα ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων λειτουργίας του 
έργου, ειδικότερα των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
την κυκλοφορία οχημάτων.  

 Τοπική: οι κοινότητες που 
εξυπηρετούνται από τους δρόμους 
στους οποίους θα κινούνται τα 
οχήματα του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ορεινών δρόμων.  Κοινότητες κατά 
μήκος των διαδρομών μεταφοράς 
ανθρώπων και υλικών

 Ανάπτυξη ενός Σχεδίου Διαχείρισης Ασφαλείας 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας 
για τις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κυκλοφοριακών κινδύνων, μέσω ενός 
Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

 Παρεμπόδιση, λόγω των εργασιών, 
της επικοινωνίας ανάμεσα στα 
σπίτια των κατοίκων και τις 
υποδομές, τις οικογένειες, τους 
φίλους και τους χώρους εργασίας, 
όπως οι αγροτικές εκτάσεις και σε 
κάποιες περιπτώσεις οι βοσκότοποι.

 Τοπική: κοινότητες που βρίσκονται 
κοντά σε δρόμους πρόσβασης, κλπ.. 

 Παροχή ασφαλών διασταυρώσεων
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Περιοχή επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Συνθήκες εργασίας  Κίνδυνος τραυματισμού του 

εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα 
των τακτικών εργασιών λειτουργίας 
και συντήρησης του έργου  

 Τοπική: οι κοινότητες που 
βρίσκονται γύρω από τους δρόμους 
στους οποίους θα κινούνται τα 
οχήματα του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
δρόμων πρόσβασης. 

 Ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος για το έργο, 
σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το 
Σχέδιο Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος θα 
αναγνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων, και θα 
περιγράφει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. 

 Εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης 
εργοταξίου (εκπαίδευση και πιστοποίηση 
προσωπικού, κατάλληλα πρότυπα εργασίας) με 
στόχο τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και 
την ασφάλεια.  

Πίνακας 6.6 Ενδεχόμενες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και μέτρα αντιμετώπισης σχετικά με τη λειτουργία του αγωγού και τον τερματισμό λειτουργίας

Πεδίο επίπτωσης Πιθανή επίπτωση/πηγή Περιοχή επιρροής Πιθανά προληπτικά/περιοριστικά μέτρα
Πολιτιστική 
κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομέν
ης της άυλης 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς

 Δεν αναμένονται συγκεκριμένες 
επιπτώσεις ή κίνδυνοι κατά τη 
λειτουργία (η εκσκαφές και οι 
χωματουργικές εργασίες 
περιορίζονται στη φάση της 
κατασκευής) 

 Εργασίες απομάκρυνσης και 
αποκατάστασης του εδάφους κατά 
τον τερματισμό  λειτουργίας

 Τοπική, αποτύπωμα της ζώνης 
δουλείας του αγωγού (10 m) κατά 
τις εργασίες τερματισμού 
λειτουργίας 

 Εφαρμογή Σχεδίου  Διαχείρισης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (συμπεριλαμβανομένης της Αυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
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6.3 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η προκαταρκτική αξιολόγηση που παρουσιάστηκε στους παραπάνω πίνακες 
έχει βασιστεί στις πληροφορίες για το έργο που είναι αυτή τη στιγμή 
διαθέσιμες, στις πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση του 
περιβάλλοντος που συγκεντρώθηκαν έως σήμερα και στην εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί από παρόμοια έργα που κατασκευάστηκαν σε παρόμοια 
περιβάλλοντα και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  

Η πιθανότητα, το μέγεθος και η σημαντικότητα των επιπτώσεων θα 
αξιολογηθούν περαιτέρω και με λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της αναλυτικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Ωστόσο,  η προκαταρκτική 
αξιολόγηση καταδεικνύει ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή ενός αγωγού 
φυσικού αερίου και των συνοδών του εγκαταστάσεων είναι συνήθως 
προσωρινές και τοπικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προσωρινές εκπομπές 
θορύβου και αερίων από τα κατασκευαστικά μηχανήματα, οι επιπτώσεις στη 
χρήση γης, η απώλεια / όχληση των βιοτόπων (χλωρίδα και πανίδα), οι 
επιπτώσεις στο τοπίο και οι προσωρινές επιπτώσεις στην ποιότητα νερού και 
στους υγρότοπους κατά τις εργασίες διέλευσης από ποταμούς και υδάτινα 
συστήματα. Το μέγεθος και η σημαντικότητα των επιπτώσεων κατασκευής 
εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Συνήθως είναι εφικτή η αποτελεσματική 
διαχείριση και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατασκευής. 

Ο αγωγός θα είναι υπόγειος και η επικείμενη έκταση θα αποκατασταθεί στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την κατασκευή. Οι βασικοί περιορισμοί 
στη χρήση της γης επάνω από τον αγωγό θα περιλαμβάνουν μια στενή ζώνη 
με μέγιστο πλάτος τα 10 μέτρα όπου δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη  
βαθύριζων φυτών, ένα διάδρομο με μέγιστο πλάτος 60 μέτρα όπου δεν θα 
επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων, και ένα διάδρομο με μέγιστο πλάτος 200 
μέτρα όπου δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη οικισμών ή/και βιομηχανικών 
υποδομών. Η προτεινόμενη όδευση  επιλέχθηκε με στόχο να ικανοποιεί αυτά 
τα κριτήρια, ενώ εξασφαλίζει επαρκή χώρο για μελλοντική ανάπτυξη των 
γειτονικών κοινοτήτων. Η λειτουργία του σταθμού συμπίεσης θα παράγει 
εκπομπές αερίων και θορύβου, ενώ θα έχει και επιπτώσεις στο τοπίο. Το 
μέγεθος και η σημαντικότητα αυτών των επιπτώσεων είναι παρόμοια με τις 
επιπτώσεις μικρών μονάδων συμπαραγωγής με φυσικό αέριο. Προβλέπεται η 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και μέτρων αντιμετώπισης για  την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων λειτουργίας. Η διαχείριση των επιπτώσεων 
στο τοπίο θα γίνει μέσα από την αποκατάσταση του αρχικού τοπίου κατά 
μήκος της όδευσης του αγωγού και τη φύτευση βλάστησης η οποία θα παρέχει 
κάλυψη γύρω από τις μόνιμες δομές.
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7 ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΚΕ 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα βασικό αποτέλεσμα της διαδικασίας οριοθέτησης του περιεχομένου της 
ΜΠΚΕ είναι ο καθορισμός των όρων αναφοράς της ΜΠΚΕ. Τα ευρήματα της 
μελέτης θα παρουσιαστούν στη ΜΠΚΕ, η οποία θα προετοιμαστεί σε 
συμμόρφωση με τα Ελληνικά Εθνικά πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και με 
τα διεθνή πρότυπα. Αναφορικά με όλα τα προηγούμενα βήματα για τη 
ΜΠΚΕ που πραγματοποίησε ο TAP (Αξιολόγηση Εναλλακτικών Οδεύσεων 
και οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ), ο TAP επέλεξε τα πρότυπα της 
EBRD ως τα διεθνή πρότυπα αναφοράς για τη ΜΠΚΕ. Όπως περιγράφεται 
στην Ενότητα 2, θα γίνει επίσης προετοιμασία και υποβολή Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ).

Οι παρακάτω παράγραφοι παρουσιάζουν τους όρους αναφοράς για τη 
ΜΠΚΕ που θα εκπονήσει ο TAP. Η παρούσα ενότητα έχει την παρακάτω 
δομή:

 Επισκόπηση δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ΜΠΚΕ,

 Εξειδικευμένες μελέτες,
 Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών,
 Περιγραφή δομής της ΜΠΚΕ, και
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ΜΠΚΕ.

7.2 ΣΤΟΧΟΙ ΜΠΚΕ

Ο TAP αναγνωρίζει ότι ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός και η διαχείριση 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών θεμάτων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχημένη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου και, επομένως, 
έχει στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων στη διάρκεια ζωής του προτεινόμενου 
έργου.

Ο σκοπός της ΜΠΚΕ είναι η αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων που 
συνδέονται με το έργο και τις σχετικές με το έργο δραστηριότητες στο 
περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των βιοφυσικών και 
κοινωνικοοικονομικών πόρων) και, όπου είναι εφικτό, το σχεδιασμό μέτρων 
αντιμετώπισης ή βελτίωσης για την αποφυγή, απάλειψη ή μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

7.3 ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΚΕ

Σε συνέχεια της φάσης οριοθέτησης του περιεχομένου της μελέτης, η ΜΠΚΕ:
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 Θα επικαιροποιήσει και θα οριστικοποιήσει την τεχνική περιγραφή του 
έργου, καθώς περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες θα γίνονται διαθέσιμες, 
σε στενή συνεργασία με τους μηχανικούς του έργου προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν λεπτομέρειες όπως η τελική διάταξη των σχετικών 
εγκαταστάσεων (ειδικότερα του σταθμού συμπίεσης και των 
βανοστασίων), οι τελικές θέσεις και η διάταξη των προσωρινών υποδομών 
(εργοτάξια και χώροι φιλοξενίας εργαζομένων), και τα σχέδια 
κατασκευής και λειτουργίας,

 Θα επιδιώξει επιπρόσθετη διαβούλευση και, εάν είναι απαραίτητο, θα 
τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής της ΜΠΚΕ,

 Θα συλλέξει επιπρόσθετα δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση 
περιβάλλοντος μέσω μελετών και έρευνας πεδίου, με στόχο τη δημιουργία 
μιας ολοκληρωμένης περιγραφής των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών συνθηκών,

 Θα αναπτύξει μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης, και θα προδιαγράψει 
ένα Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης και πρόβλεψης για παρακολούθηση,

Θα καταγράψει τα ευρήματα σε μια συνεκτική έκθεση ΜΠΚΕ.

7.4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την επίτευξη πλήρους κατανόησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών (πόρων και υποδοχέων) στην περιοχή 
επιρροής του έργου, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση επιπλέον 
βιβλιογραφικών μελετών και έρευνας πεδίου, όπως συνοψίζεται στο 
Παράρτημα Δ. Τυχόν μοντέλα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και μια αρχική προσέγγιση του χρονοδιαγράμματος αυτών των 
δραστηριοτήτων παρουσιάζονται επίσης στο Παράρτημα Δ.

7.4.1 Μελέτες 

Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν επιπρόσθετες έρευνες για τον εντοπισμό της 
υπάρχουσας τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους 
βασικούς πόρους στο περιβάλλον του έργου. Πιθανές πηγές περιλαμβάνουν 
δημόσια διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με την περιοχή του έργου και την 
ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, θα γίνει εξέταση των τεχνικών μελετών του έργου για ποσοτική 
πληροφόρηση σχετικά με περιβαλλοντικές παραμέτρους. Οι μελέτες που 
μπορεί να παρέχουν χρήσιμα δεδομένα περιλαμβάνουν γεωτεχνικές έρευνες, 
υδραυλικές μελέτες, αποστραγγιστικές μελέτες, μελέτες διασποράς αέριων 
εκπομπών και κάθε άλλη σχετική μελέτη.

7.4.2 Έρευνες πεδίου

Προγραμματισμένες έρευνες πεδίου 

Τα πρωτογενή δεδομένα θα συγκεντρωθούν από έρευνες πεδίου που θα 
πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα φυσικού 
περιβάλλοντος, κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και πολιτιστικής 
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κληρονομιάς. Οι εμπειρογνώμονες που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς και γνώσεις σχετικά με 
τις τοπικές συνθήκες. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης διεθνείς σύμβουλοι για την 
παροχή τεχνικής καθοδήγησης και διασφάλισης ποιότητας.

Καθορισμός Εποχικών Μεταβολών 

Για το έργο TAP η αρχική δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε 
άνοιξη και καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, για κάθε 
συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πόρο, θα γίνει επιλογή της συγκεκριμένης 
περιόδου δειγματοληψίας με βάση:

 το πότε η δειγματοληψία είναι πιο αντιπροσωπευτική για τις υπάρχουσες 
συνθήκες,

 το πότε ισχύει το «δυσμενέστερο σενάριο» (π.χ. όταν τα επίπεδα θορύβου 
είναι πολύ χαμηλά, όταν τα επίπεδα κυκλοφορίας είναι πολύ υψηλά), και

 εάν οι εποχικές μεταβολές θα έχουν σημαντική επίπτωση στον καθορισμό 
των ενδεχόμενων επιπτώσεων και της αξιολόγησης της σημαντικότητάς 
τους

Όπου είναι απαραίτητο, θα πραγματοποιηθούν έρευνες πεδίου και το 
φθινόπωρο και θα ενσωματωθούν στην τελική έκδοση της ΜΠΚΕ.

Οι μεθόδους δειγματοληψίας που θα υιοθετηθούν θα είναι επιστημονικά 
τεκμηριωμένες  και ευρύτερα αποδεκτές.

7.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαβούλευσης κατά τη φάση οριοθέτησης 
του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, προβλέπονται τα ακόλουθα βήματα:

 Διαβούλευση κατά τη φάση της ΠΠΕ
 Διαβούλευση κατά τη φάση της ΜΠΚΕ;
 Δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ

7.5.1 Διαβούλευση κατά την φάση της ΠΠΕ 

Δράσεις διαβούλευσης θα λάβουν χώρα μετά την υποβολή της ΠΠΕ, με στόχο 
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων στην περιοχή του έργου για τον 
σχεδιασμό του έργου και την καταγραφή απόψεων / θεμάτων που θα 
τροφοδοτήσουν την ΜΠΚΕ και τον καθορισμό μέτρων αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του έργου. Στα πλαίσια της διαδικασίας ΠΠΕ, η αρμόδια αρχή θα 
προχωρήσει σε διαβούλευση με άλλες συναρμόδιες αρχές 
συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών της Περιφέρειας. Ο TAP θα 
συμπληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες με δράσεις διαβούλευσης σε επίπεδο 
δήμων και κοινοτήτων, παράλληλα με τις έρευνες πεδίου για την καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 
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Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που θα αφορούν ενδεχόμενες επιπτώσεις 
του έργου θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της ΜΠΚΕ. Ο τρόπος που θα
επηρεάσουν τη ΜΠΚΕ θα τεκμηριωθεί. 

7.5.2 Διαβούλευση κατά την φάση της ΜΠΚΕ 

Οι δραστηριότητες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών που 
προγραμματίζονται κατά την εκπόνηση της ΜΠΚΕ περιλαμβάνουν 
διαβούλευση σχεδιασμένη με στόχο να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
στην περιοχή σχετικά με το σχεδιασμό του έργου, να εκθέσουν τις βασικές τους 
ανησυχίες και τα θέματα που τους απασχολούν καθώς και για να 
συμμετάσχουν στον καθορισμό των μέτρων αντιμετώπισης. Η διαβούλευση θα 
επιτρέψει στην ομάδα έργου να βελτιώσει τη διαδικασία ΜΠΚΕ αξιοποιώντας 
τις απόψεις του κοινού για την προσέγγιση, τη μεθοδολογία της ΜΠΚΕ, τα 
σημαντικά θέματα και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις (καθώς και για την 
αξιολόγηση της σημαντικότητάς τους). 

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με τους τοπικούς άρχοντες και ειδικές 
ομάδες πολιτών των κοινοτήτων, των οποίων οι εκτάσεις γης βρίσκονται εντός 
του διαδρόμου των 2χλμ. Αυτές θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την 
κοινωνική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης που θα διεξαχθεί για την 
καλύτερη κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στην περιοχή του 
έργου.

7.5.3 Δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ 

Η ενημέρωση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση θα γίνει από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, ενώ η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για το κοινό. 
Τριάντα ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ, ο TAP θα 
πραγματοποιήσει δημόσια διαβούλευση (θα γίνει επιλογή και κοινοποίηση 
των ημερομηνιών και τοποθεσιών σε προγενέστερο χρόνο).

Τα σχόλια και οι προτάσεις της δημόσιας διαβούλευσης θα μελετηθούν κατά 
τη φάση ολοκλήρωσης της ΜΠΚΕ.

7.6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΠΕ

Στον Πινακα 7.1 παρουσιάζεται η ενδεικτική δομή της ΠΠΕ  .

Πίνακας 7.1 Ενδεικτική Δομή της ΠΠΕ 

Ενότητα Τίτλος
1 Όνομα και Κατηγορία Έργου
2 Μη Τεχνική Περίληψη
3 Ορισμός Έργου
4 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος
5 Περιγραφή Έργου
6 Αναγνώριση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών
7 Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης 
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Ενότητα Τίτλος

8
Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης

9 Δημόσια διαβούλευση
10 Μέτρα ασφαλείας
11 Βιβλιογραφία
12 Παραρτήματα

  Παράρτημα Ι – Χάρτες και Σχέδια
  Παράρτημα II – Πληροφορίες Υφιστάμενης Κατάστασης 
Περιβάλλοντος
  Παράρτημα III – Προγραμματισμός Έργου
  Παράρτημα IV – Σχέδιο Συμμετοχής των Ενδιαφερόμενων 
Μερών
  Παράρτημα V – Πίνακα επικοινωνίας με αρχές και 
οργανισμούς - Αλληλογραφία
  Παράρτημα VI – Ερωτηματολόγιο ΠΠΕ
  Παράρτημα VII – Φωτογραφίες περιοχής
  Παράρτημα VIII – Μοντελοποίηση διασποράς αέριων
εκπομπών 

7.7 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΠΚΕ

Περιγραφή των προτεινόμενων περιεχομένων της ΜΠΚΕ παρέχεται στον 
Πίνακα 7.2. Τα περιεχόμενα μπορεί να αλλάξουν κατά την εξέλιξη του έργου ή 
με βάση τα ευρήματα της διαβούλευσης, ωστόσο αναμένεται ότι τα 
περιεχόμενα της ΜΠΚΕ θα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το προτεινόμενο 
πλαίσιο.
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Πίνακας 7.2 Ενδεικτική δομή έκθεσης ΜΠΚΕ 

Κεφάλαιο Τίτλος Περιγραφή

Αρχική 
σελίδα

Σελίδα τίτλου, ευχαριστιών, συγγραφέα και 
συντακτών, πίνακας περιεχομένων 
(συμπεριλαμβανομένων καταλόγων με 
εικόνες, πίνακες και χάρτες)

Μη τεχνική 
περίληψη

Περίληψη της ΜΠΚΕ σε μη-τεχνική γλώσσα  

1 Εισαγωγή Περιγράφει την ανάπτυξη και δομή της 
ΜΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
ιστορικού, του πεδίου εφαρμογής, των 
περιεχομένων και της δήλωσης.  

2 Αιτιολόγηση 
Έργου

Περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με το 
ιστορικό του έργου, τους στόχους, την 
ανάγκη για την κατασκευή του έργου, την 
αξία του έργου, την προβλεπόμενη 
βιωσιμότητα, τις εναλλακτικές που 
μελετήθηκαν (συμπεριλαμβανομένης της 
εναλλακτικής μη κατασκευής του έργου), τις 
επιλογές ανάπτυξης και την επιλογή της 
τοποθεσίας.  

3 Νομοθετικό
Πλαίσιο και
Πολιτική

Περιγράφει την πολιτική, το νομικό και το 
θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα οποία θα 
γίνει η κατάρτιση της ΜΠΚΕ. Οι εθνικοί 
κανονισμοί συνοψίζονται σε συνδυασμό με 
τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες και 
συμβάσεις στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα, 
καθώς και όλες τις ισχύουσες διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα έργου.

4 Περιγραφή 
Έργου

Παρέχει μια συνοπτική περιγραφή του έργου 
και του γεωγραφικού και χρονικού 
περιεχομένου του. Περιλαμβάνει μια 
περιγραφή της τοποθεσίας, μια επισκόπηση 
του σχεδιασμού του αγωγού και λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εισροές και εκροές του έργου.  

4 Περιγραφή του 
Περιβάλλοντος

Συνοψίζει τα διαθέσιμα δεδομένα για την 
υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τους 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πόρους 
και υποδοχείς εντός της περιοχής μελέτης του 
έργου. Βασίζεται σε αρχικές και 
δευτερεύουσες πηγές δεδομένων, ενώ θα 
μελετήσει τις αλλαγές στις συνθήκες 
αναφοράς σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί 
το έργο.  
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Κεφάλαιο Τίτλος Περιγραφή

5 Διαβούλευση
και
Δημοσιοποίηση

Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης που έλαβε χώρα ως μέρος της 
ΜΠΚΕ καθώς και τα σχέδια για μελλοντική 
διαβούλευση. Αναγνωρίζει τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη του έργου και 
παρουσιάζει τα σχόλιά τους για το έργο του 
TAP. 

6 Ενδεχόμενες
Επιπτώσεις

Συνοψίζει τις προβλεπόμενες θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης, θα 
γίνει αξιολόγηση των συσσωρευτικών 
επιπτώσεων. 

7 Μέτρα 
Αντιμετώπισης 
και 
Υπολειπόμενες 
Επιπτώσεις

Περιγράφει τα γενικά και ειδικά μέτρα 
αντιμετώπισης με στόχο τη μείωση, την 
απάλειψη ή την αποφυγή των αρνητικών 
επιπτώσεων στους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς υποδοχείς. Θα γίνει περιγραφή 
τυχόν υπολειπόμενων επιπτώσεων (μετά τα 
μέτρα αντιμετώπισης).  

8 Σχέδιο 
Περιβαλλοντική
ς και 
Κοινωνικής
Διαχείρισης 

Το ΣΠΚΔ συγκεντρώσει όλα τα πιθανά μέτρα 
αντιμετώπισης, τα ομαδοποιήσει με λογική 
σειρά και σύμφωνα με την κοινή 
θεματολογία, καθορίζει τις συγκεκριμένες 
απαραίτητες δράσεις και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναγνωρίζει 
τις ανάγκες εκπαίδευσης, τους θεσμικούς 
ρόλους και αρμοδιότητες για την υλοποίηση 
και υπολογίζει το κόστος των μέτρων. 

9 Συμπεράσματα Συνοψίζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν 
από την αξιολόγηση ενώ περιγράφει τυχόν 
επιπρόσθετες συστάσεις.

Βιβλιογραφία 
και 
παραπομπές

Όλες οι παραπομπές που έγιναν στην έκθεση 
και όλα τα έγγραφα που καταρτίστηκαν 
κατά την αξιολόγηση.

Παραρτήματ
α

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τεχνικά 
παραρτήματα με λεπτομέρειες για τις ειδικές 
τεχνικές μελέτες, τη βιβλιογραφία και τη 
λίστα ακρωνύμιων. 
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7.8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΠΕ ΚΑΙ ΜΠΚΕ

Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΜΠΚΕ και της διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 7.3 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ΜΠΚΕ και Διαβούλευσης 

Δραστηριότητα Προγραμματισμός
Έναρξη Λήξη

Υποβολή Έκθεσης 
Οριοθέτησης του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ 

Ιούνιος 2011

Δημοσιοποίηση της 
Επιλογής Όδευσης και 
Επιβεβαίωση της  Έκθεσης 
Οριοθέτησης του 
περιεχομένου της ΜΠΚΕ 

Ιούνιος 2011 Ιούλιος 2011

Υποβολή οριστικής ΠΠΕ 
στις αρχές

Ιούλιος 2011

Διαβούλευση επί της ΠΠΕ 
(εκτίμηση)

Σεπτέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012

Εξειδικευμένες έρευνες 
πεδίου για τη ΜΠΚΕ

Ιούνιος 2011 Οκτώβριος 2011 

Διαβούλευση κατά τη φάση 
της ΜΠΚΕ 
(συμπεριλαμβανομένης της 
επίσκεψης νοικοκυριών)

Σεπτέμβριος 2011 Οκτώβριος 2011

Υποβολή οριστικής ΜΠΚΕ 
στις αρχές

2 μήνες μετά την 
έκδοση της 

προέγκρισης 
χωροθέτησης

Διαβούλευση επί της ΜΠΚΕ 
(εκτίμηση)

Μάιος 2012 Οκτώβριος 2012
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8 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο TAP θεωρεί τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την 
συμμετοχή τους ως ένα ζωτικό τμήμα της διαδικασίας Αξιολόγησης 
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ). Για την υποστήριξη 
της υλοποίησης του Ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού  Αγωγού, ο TAP
έχει αναπτύξει Στρατηγική  Συμμετοχής Εμπλεκόμενων Φορέων , της οποίας ο 
συνολικός στόχος είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης, 
συντονισμένης και πολιτισμικά κατάλληλης προσέγγισης κατά την 
γνωστοποίηση και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.  Η προσέγγιση 
που υιοθετεί ο TAP συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας σχετικά με την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , τις 
Απαιτήσεις Επίδοσης της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και 
Ανάπτυξη, καθώς και τις σχετικές πολιτικές των Διεθνών Χρηματοδοτικών 
Οργανισμών  και της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Ο TAP σκοπεύει να εφαρμόσει τη διαδικασία συμμετοχής των εμπλεκόμενων 
φορέων καθόλη την διάρκεια του έργου, από τον προγραμματισμό, 
κατασκευή,  λειτουργία,  και παύση λειτουργίας του έργου.  Το σχέδιο για 
αυτή τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των 
εμπλεκόμενων (δηλαδή των ανθρώπων και οργανισμών που έχουν ένα ρόλο 
στο έργο ή που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του έργου ή 
που μπορεί να ενδιαφέρονται για το έργο) και της γνωστοποίησης των 
πληροφοριών, της διαβούλευσης, και του χειρισμού των προτάσεων, των 
σχολίων και των ανησυχιών, ενσωματώνεται στο Ελληνικό Σχέδιο Συμμετοχής 
Εμπλεκόμενων Φορέων. Αυτό το σχέδιο θα ενημερώνεται, όποτε είναι 
απαραίτητο, κατά την εξέλιξη του έργου.  

Στην Ενότητα 8.2 παρουσιάζεται μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων 
συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων που έχουν προγραμματιστεί για όλη τη 
διάρκεια του έργου.  Οι δραστηριότητες συμμετοχής που έχουν 
προγραμματιστεί για τη φάση οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ
αναλύονται στην Ενότητα 8.3.

8.2 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TAP

8.2.1 Επισκόπηση 

Για την ικανοποίηση των στόχων της συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων, ο  
TAP έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για την συμμετοχή  των εμπλεκόμενων  
φορέων καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Το σχέδιο παρουσιάζει τη 
διαδικασία της διαβούλευσης και δημοσιοποίησης  μέσα από πέντε  στάδια, 
κάθε ένα από τα οποία έχει ελαφρώς διαφορετικούς στόχους.  Αυτά τα στάδια 
περιγράφονται στον Πίνακα 8.1.
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Table 8.1 Στάδια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του έργου

Στάδιο Στόχος Κατάσταση κατά το 
Μάιο 2011

Αξιολόγηση 
εναλλακτικών

Παρουσίαση του έργου και αναγνώριση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών ευαισθησιών που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της 
προτεινόμενης όδευσης    

Ολοκληρώθηκε

Οριοθέτηση 
του 
Περιεχομένου 
της ΜΠΚΕ,  
Γνωστοποίηση 
και 
Διαβούλευση 

Παροχή περαιτέρω λεπτομερειών σχετικά με 
το έργο και ευκαιρίας στους εμπλεκομένους 
να παράσχουν πληροφορίες, γνωστοποίηση 
λεπτομερειών σχετικά με την έκταση, την 
προσέγγιση και τα βασικά ζητήματα που θα 
εξεταστούν κατά τη διάρκεια της ΜΠΚΕ, 
καθώς και τα σχέδια για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες διαβούλευσης

Σε εξέλιξη

Διαβούλευση
επί της ΜΠΚΕ 

Συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων κατά 
τη φάση της ΜΠΚΕ, με δύο στόχους:

 τη διατήρηση των σχέσεων με τους 
εμπλεκόμενους φορείς που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων σταδίων του έργου  

 να εξασφαλίσει ότι όλα τα ζητήματα 
των ενδιαφερομένων μερών, 
εντοπίζονται και λαμβάνονται υπόψη 
από το έργο 

Ο TAP θα επισκεφθεί εκ νέου τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές και θα ξεκινήσει την 
διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες κοινότητες 
κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του 
αγωγού.  Σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα 
παρασχεθούν οι νέες διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με το έργο καθώς και η ευκαιρία να 
σχολιάσουν, να εκφράσουν τις όποιες 
ανησυχίες και να συζητήσουν θέματα που 
τους απασχολούν .

Σε εξέλιξη
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Δημοσιοποίηση 
της ΜΠΚΕ

Παρουσίαση του σχεδίου της έκθεσης ΜΠΚΕ 
και πρόσκληση σχολιασμού του εγγράφου 
από τους εμπλεκόμενους φορείς.  
Παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με τις 
επιπτώσεις του έργου σε συνδυασμό με τα 
αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης που 
προβλέπεται να εφαρμοστούν για την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών ή την 
ενίσχυσή των θετικών επιπτώσεων. Έτσι, θα 
επιτευχθεί η συνεχιζόμενη συμμετοχή που 
έχει αναπτυχθεί κατά τα προηγούμενα στάδια 
και θα εξασφαλιστεί ότι όλα τα θέματα που 
έχουν θέσει οι εμπλεκόμενοι φορείς 
αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη 
κατά την διάρκεια του έργου 

Προγραμματισμένο

Εκτέλεση 
έργου 
(κατασκευή, 
λειτουργία και 
παύση
λειτουργίας)

Συνεχιζόμενη και διαρκής συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων  φορέων καθόλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου.  Η μεθοδολογία θα 
αναπτυχθεί και θα οριστικοποιηθεί με χρήση 
των πληροφοριών που θα έχουν 
συγκεντρωθεί κατά τη διαδικασία της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 
Επιπτώσεων   

Προγραμματισμένο

8.2.2 Διαβούλευση προ της οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ 

Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για την υποστήριξη της επιλογής 
όδευσης του αγωγού TAP στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 
2010 και Μαΐου 2011 και συμπεριλάμβανε μία σειρά από συναντήσεις 
διαβούλευσης κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 
του 2010 και το Φεβρουάριο – Μάρτιο 2011. Κύριοι στόχοι της συμμετοχής των 
εμπλεκόμενων φορέων κατά τη διαδικασία επιλογής όδευσης  ήταν οι i) 
παρουσίαση του προτεινόμενου έργου στους ενδιαφερόμενους, και ii) 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία επιλογής όδευσης.

Η διαβούλευση  με τις τοπικές αρχές και επιλεγμένες κοινότητες κατά μήκος 
των εναλλακτικών οδεύσεων, εξυπηρέτησε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά 
με ευαίσθητους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς αποδέκτες. 
Επιπλέον, κατά την παρουσίαση του προτεινόμενου έργου στους 
ενδιαφερομένους, η ομάδα των μελετητών είχε τη δυνατότητα να καταγράψει
τον τρόπο αντιμετώπισης του έργου από τον τοπικό πληθυσμό και τους 
λοιπούς ενδιαφερόμενους, καθώς και το εάν υπήρχε κάποια προτίμηση 
σχετικά με τη όδευση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βελτιστοποίησης
της όδευσης, έγινε επιλογή της προτεινόμενης όδευσης (βλέπε Ενότητα 3). 

Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την προτεινόμενη 
όδευση θα γίνει παράλληλα με τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης οριοθέτησης 
του περιεχομένου της ΜΠΚΕ.
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8.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΠΚΕ

8.3.1 Στόχοι 

Ο στόχος της συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων κατά τη διάρκεια της 
οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ είναι να παρέχει περαιτέρω 
λεπτομέρειες σχετικά με το έργο καθώς και να δώσει την ευκαιρία στους 
ενδιαφερομένους να σχολιάσουν το περιεχόμενο, την προσέγγιση και τα 
βασικά ζητήματα που θα εξεταστούν κατά τη φάση της ΜΠΚΕ, καθώς και να 
παρέχει πληροφορίες για τις μελλοντικές δραστηριότητες διαβούλευσης.

Το κύριο βάρος της διαβούλευσης κατά την οριοθέτηση του περιεχομένου της 
ΜΠΚΕ είναι να παρουσιάσει το έργο  σε κυβερνητικές υπηρεσίες, ΜΚΟ και 
άλλες ειδικές ομάδες καθώς και στις αρχές των κοινοτήτων. Οι εμπλεκόμενοι 
φορείς αναφέρονται στον πίνακα 8.2 κατωτέρω. Πληροφορίες θα παρέχονται 
επίσης στις τοπικές κοινότητες καθώς και στο ευρύ κοινό ενώ παράλληλα θα 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δίοδοι για την ανατροφοδότηση της 
πληροφορίας.  

Πίνακας 8.2 Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς κατά την διάρκεια της οριοθέτησης του περιεχομένου της 
ΜΠΚΕ

Ομάδα Φορέας 
Εθνικοί Φορείς Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 

Αλλαγής, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Διεύθυνση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Εξωτερικών

ΜΚΟ και άλλες 
ομάδες 
ενδιαφερομένων

ΜΚΟ (εθνικές, τοπικές)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Εγνατία Οδός Α.Ε.
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΔΕΣΦΑ – Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου
Κτηματολόγιο Α.Ε PPC.
Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
Λοιποί 
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Περιφερειακοί 
φορείς 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 Περιφερειάρχης
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωροταξικού Σχεδιασμού
 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
 Διεύθυνση Δημοσίων Έργων 
 Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων 
 Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
 Διεύθυνση Δασών 
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Local stakeholders Δήμος Χαλκηδόνας
Δήμος Αλεξάνδρειας 
Δήμος Νάουσας
Δήμος Έδεσσας
Δήμος Σκύδρας 
Δήμος Αμυνταίου 
Δήμος Πέλλας 
Δήμος Εορδαίας 
Δήμος Καστοριάς 
Δήμος Νεστορίου
Δήμος Ορεστίδος  
Κοινοτάρχες μέσα στο διάδρομο 2χλμ της 
προτεινόμενης χάραξης 
Γραμματείς των τοπικών συμβουλίων 
Ευρύ κοινό 

Η πλήρης λίστα των εμπλεκόμενων φορέων, μεμονωμένων οργανισμών και
κοινοτήτων παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ.

8.3.2 Δραστηριότητες Διαβούλευσης με Εμπλεκόμενους Φορείς 

Επισκόπηση 

Συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς  έχουν προγραμματιστεί να 
γίνουν στην Αθήνα, αλλά και στις περιφέρειες ώστε να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, ειδικά των προέδρων των κοινοτήτων 
που ενδεχομένως έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές. Ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα αυτών των συναντήσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.3.

Συγκεκριμένες δραστηριότητες για την γνωστοποίηση της πληροφορίας 
καθώς και την συλλογή σχολίων από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς 
παρουσιάζονται συνοπτικά στις επόμενες παραγράφους.

Ημερομηνία Είδος δραστηριότητας Τοποθεσία 
Εβδομάδα 2ο 
Ιουνίου 2011

 Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις 
με εθνικές αρχές / υπουργεία 

 Συναντήσεις με ΜΚΟ και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς 

Αθήνα
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Εβδομάδα 27 
Ιουνίου 2011

 Πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις 
με τις περιφερειακές αρχές  

Περιφέρεια 
Δυτικής 
Μακεδονίας, 
Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Εβδομάδα 27 
Ιουνίου 2011 

 4 / 5 τοπικές συναντήσεις  (Δημοτικές 
Αρχές, Προέδρους κοινοτήτων και 
τοπικές ΜΚΟ)

Μεγάλα αστικά 
κέντρα ( π.χ 
Καστορια , 
Πτολεμαιδα)  

Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο

Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς έχουν εκφράσει την προτίμηση τους για 
συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με τους εκπροσώπους του έργου 
προκειμένου να συζητηθεί το έργο καθώς και η Έκθεση Οριοθέτησης του 
Περιεχομένου της ΜΠΚΕ. Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός περιλαμβάνει αποστολή 
της παρούσας έκθεσης στου αρμόδιους κρατικούς φορείς συνοδευόμενη από
συνοδευτική επιστολή - πρόσκληση για συναντήσεις με τους εκπροσώπους του 
έργου TAP.

Τόσο η παρούσα έκθεση όσο και η συνοδευτική επιστολή θα αποσταλούν 
τουλάχιστον 15 μέρες πριν από κάθε προτεινόμενη συνάντηση.  

Διαβούλευση με ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς

Επιστολή ενημέρωσης αναφορικά με την επιλεγμένη όδευση και η Έκθεση 
Οριοθέτησης του Περιεχομένου της ΜΠΚΕ θα σταλούν σε ΜΚΟ και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, καλώντας τους να παραστούν σε σχετική συνάντηση 
τον Ιούνιο. Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο θα κληθούν 
σε συνάντηση στην Αθήνα ενώ οι τοπικές ΜΚΟ θα κληθούν σε μια από τις 
συναντήσεις που θα οργανωθούν σε τοπικό επίπεδο. 

Τόσο η παρούσα έκθεση όσο και η συνοδευτική επιστολή θα αποσταλούν 
τουλάχιστον 15 μέρες πριν από κάθε προτεινόμενη συνάντηση, ώστε να είναι 
δυνατή η ουσιαστική συζήτηση της Έκθεσης.

Στις συναντήσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση του 
Έργου καθώς και της Έκθεσης Οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, πριν 
το άνοιγμα της συνάντησης σε ερωτήσεις και σχόλια. Οι συμμετέχοντες θα 
έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα ή ζητήματα που τους 
απασχολούν κατά την διάρκεια της συνάντησης καθώς και να υποβάλουν
συμπληρωματικές ερωτήσεις και σχόλια σε σχετικές φόρμες τις οποίες στην 
συνέχεια θα μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω της ιστοσελίδας 
του Έργου.
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Διαβούλευση με περιφερειακές, δημοτικές αρχές και τους προέδρους των κοινοτήτων 

Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μία 
από τις τέσσερις περιφερειακές συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τον 
TAP.  Κατά την προετοιμασία των συναντήσεων ο  TAP θα αποστείλει την 
Έκθεση σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινοτικές αρχές, με μια επιστολή 
που θα τους καλεί στη συνάντηση στις αντίστοιχες περιοχές τους.  Η επιστολή 
θα γνωστοποιεί την προτεινόμενη χάραξη,  τυχόν εξελίξεις του έργου καθώς 
και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι μελέτες.

Η Έκθεση και η συνοδευτική επιστολή θα αποσταλεί στις περιφερειακές αρχές 
για τον καθορισμό μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης την ίδια βδομάδα 
όπου θα πραγματοποιηθούν οι περιφερειακές συναντήσεις. 

Τόσο η Έκθεση όσο και η επιστολή θα αποσταλούν 15 μέρες νωρίτερα από τις 
συναντήσεις. 

Εμπλοκή με τοπικές κοινότητες

Ο TAP έχει δεσμευτεί σε συνεχή διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες κοινότητες 
που βρίσκονται κοντά στην προτεινόμενη όδευση  του αγωγού με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι το έργο έχει παρουσιαστεί πλήρως στις τοπικές κοινότητες 
και ότι οι ανησυχίες και οι απόψεις τους σχετικά με το έργο θα καταγραφούν 
και θα ληφθούν υπόψη.  

Κατά την διάρκεια της οριοθέτησης των περιεχομένων της ΜΠΚΕ, η κύρια 
δίοδος επικοινωνίας με τις τοπικές κοινότητες είναι δια μέσου των προέδρων 
των κοινοτήτων. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στις 
συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, 
εκπροσωπώντας τις κοινότητες και θα έχουν ρόλο στην διάδοση των 
πληροφοριών σχετικά με το έργο καθώς και στην εξασφάλιση ότι τα 
αντίγραφα της Έκθεσης είναι προσβάσιμα στα άτομα των κοινοτήτων.

Για την πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με το έργο, κατά την διάρκεια 
των περιφερειακών συναντήσεων θα διανεμηθεί σε όλους τους προέδρους των 
κοινοτήτων ένα σύντομο φυλλάδιο μαζί με μια συνοδευτική αφίσα που θα 
ενημερώνουν για την διαδικασία οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ 
καθώς και του μηχανισμού μέσω του οποίου θα καταγράφονται τα σχόλια του 
κοινού από τον TAP. Θα ζητηθεί επίσημα από τους προέδρους των 
κοινοτήτων να τοποθετήσουν την αφίσα και το φυλλάδιο σε σημείο το οποίο 
θα είναι εύκολα προσβάσιμο σε κάθε χωριό ή οικισμό ( πχ. στο κτήριο του 
σχολείου, στα γραφεία της κοινότητας κτλ ). Επιπρόσθετα, θα υπάρξει 
ενημέρωση μέσω των τοπικών μέσων μια εβδομάδα πριν και μετά από τις 
συναντήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν 
λάβει γνώση για τις διαδικασίες του έργου καθώς και για τον μηχανισμό με 
τον οποίο θα μπορούν να στείλουν τα σχόλια τους. 

Περαιτέρω διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με τα μέλη της τοπικής 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κατά την
εκπόνηση της ΜΠΚΕ.  Επιπλέον, όλες οι κοινότητες θα κληθούν να 
συμμετάσχουν σε ανοικτές δημόσιες ακροάσεις κατά τη διάρκεια της 
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δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ όπου θα παρουσιαστούν πληροφορίες για τις 
επιπτώσεις του έργου και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης.

Στις συναντήσεις, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους διαρκείς 
μηχανισμούς παροχής σχολίων για το έργο.  Ο TAP έχει προβλέψει μία 
διαδικασία που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να απευθύνουν γραπτά
σχόλια και προτάσεις στον TAP, μετά την ολοκλήρωση των ανοικτών 
συναντήσεων.

Στο Παράρτημα B παρουσιάζεται μία τυπική φόρμα για την υποβολή 
σχολίων και προτάσεων, στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Οι συμμετέχοντες 
στις συναντήσεις, καθώς και το κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο, θα 
κληθούν να υποβάλουν γραπτά σχόλια μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση έως την 15η Αυγούστου 2011.

Trans Adriatic Pipeline AG – Ελλάδα (Παράρτημα)
21ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 11527
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: + 30 210 7454613
Fax: + 30 210 7454300

www.trans-adriatic-pipeline.com
esia-comments@tap-ag.com

Διαβούλευση με το κοινό

Θα δημοσιευτεί ειδοποίηση σε εφημερίδες εθνικής εμβέλειας με στόχο να 
διασφαλιστεί η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων και του κοινού, εκτός της 
άμεσης περιοχής κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, σχετικά με το έργο και 
τη διαδικασία οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ.  Η ειδοποίηση θα 
περιλαμβάνει τρόπους μέσα από τους οποίους θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να ζητήσουν πληροφορίες ή να καταθέσουν σχόλια. 

Η Έκθεση Οριοθέτησης του Περιεχομένου της ΜΠΚΕ  θα αναρτηθεί επίσης 
στην ιστοσελίδα του έργου με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής σχολίων.  
Επίσης, θα περιλαμβάνονται επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας (όπως 
παραπάνω).

Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους κατά μήκος των οδεύσεων που δεν επιλέχθηκαν

Ο TAP θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους κατά μήκος των οδεύσεων που 
δεν έχουν επιλεγεί, σχετικά με την κατάληξη της διαδικασίας επιλογής.  Όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες διαβούλευσης έως 
σήμερα κατά μήκος των διαδρομών που δεν επιλέχθηκαν, θα λάβουν 
επιστολές που θα τους ενημερώνουν σχετικά με τις επιλεγμένες οδεύσεις με μία 
περίληψη των λόγων για την επιλογή.  Η επιστολή θα προσφέρει τη 
δυνατότητα για συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να 
συζητήσουν οποιαδήποτε θέματα αφορούν στην επιλογή της όδευσης.
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8.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα καθοριστεί ένας μηχανισμός 
υποβολής παραπόνων μέσα από τον οποίο, οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός 
θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με το φορέα του έργου για υποβολή 
ερωτημάτων ή σχολίων.  Ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναλύεται στο
Σχέδιο Συμμετοχής Εμπλεκόμενων Φορέων και συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα της EBRD. Ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων έχει σχεδιαστεί ώστε 
να είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους, να ικανοποιεί τις διάφορες 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όλων των πιθανών ενδιαφερόμενων και να 
αντιμετωπίζει τα παράπονα με δίκαιο και διαφανή τρόπο.  Όλα τα παράπονα 
θα καταγράφονται και θα απαντώνται έγκαιρα.

Ο μηχανισμός υποβολής παραπόνων αποτελεί μέρος της γενικότερης 
διαδικασίας που εφαρμόζει ο ΤΑΡ για τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων και τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της συμμόρφωσης. Ενώ ο TAP έχει δεσμευτεί να 
αποφύγει τα παράπονα μέσα από την πιστή εφαρμογή καλών πρακτικών 
συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων, είναι αναμενόμενο ότι παράπονα και 
διαμαρτυρίες θα προκύψουν, που θα χρειαστούν αντιμετώπιση μέσα από μία 
διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία. 

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των εντύπων υποβολής παραπόνων, είναι διαθέσιμες 
μέσα από την ιστοσελίδα του έργου.  



Παράρτημα A
Χάρτες
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Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος:
Φυσικό Περιβάλλον, Κοινωνικο-Οικονομικό

Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά
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GAL00-ERM-600-Y-TAE-0001  Έκθεση Οριοθέτησης της ΜΠΕ - Ελληνικό Τμήμα

ΕΡΓΟ:

ΠΕΛΑΤΗΣ:

 

Βασικός Σχεδιασμός (FEED)
Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP)

Trans Adriatic Pipeline
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ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ 

ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ

ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ

ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ

ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ 

ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ
ΛIΜΝΗ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ
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Παράρτημα B
Φόρμα συμπλήρωσης σχολίων



Φόρμα συμπλήρωσης σχολίων & προτάσεων 
κοινού
Σχετικά με τη μελέτη οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ για 
τον Διαδριατικό Αγωγό TAP

Ονοματεπώνυμο

_________________________________________________

Στοιχεία επικοινωνίας (συμπληρώστε με ποιον τρόπο θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας):

Ταχυδρομική διεύθυνση ______________________________

______________________________

______________________________

Τηλέφωνο ______________________________

Διεύθυνση E-mail: ______________________________

Επιθυμητή γλώσσας επικοινωνίας Ελληνικά □ Αγγλικά □

Παρακάτω παρακαλώ συμπληρώστε τις προτάσεις και τα σχόλιά σας σχετικά με το 
Διαδριατικό Αγωγό TAP

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Παρακαλούμε αποστείλετε αυτό το έντυπο στη διεύθυνση:
Trans Adriatic Pipeline AG – Ελληνικό γραφείο

21ος Όροφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 ,11527 
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: + 30 210 7454613
Fax: + 30 210 7454300

www.trans-adriatic-pipeline.com
esia-comments@tap-ag.com

Αρ.Αναφοράς

Παρελήφθη στις

Παρελήφθη από



Παράρτημα Γ
Λίστα ενδιαφερόμενων μερών
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1 ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ομάδες ενδιαφερομένων
μερών

Τμήματα / Θέση

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής

Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Ενέργειας
Διευθυντής, Υπουργείο Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής διευθυντής, Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Διεύθυνση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Πολιτισμού Διευθυντής Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Γραφείο για τον συντονισμό και παρακολούθηση 
αρχαιολογικών εργασιών για μεγάλα έργα 

Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων

Γενική γραμματεία

Υπουργείο Εξωτερικών Γενικός γραμματέας διεθνών οικονομικών σχέσεων και 
αναπτυξιακής συνεργασίας

Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού

Διεύθυνση Μηχανολογίας και Ανάπτυξης Μεταλλείων 
Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση νέων έργων μεταφοράς 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση σχεδιασμού και επενδύσεων

Γενική διεύθυνση
Εγνατία Οδός Α.Ε.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΔΕΣΦΑ – Διαχειριστής 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου

Γενική διεύθυνση
Τεχνικά τμήματα (αναγνωρισμένα από τη Γενική 
Διεύθυνση)

Επιθεώρηση μεταλλείων 
βορείου Ελλάδας

Διευθυντής επιθεώρησης μεταλλείων βορείου Ελλάδος και 
μηχανολόγων (Θεσσαλονίκη) 

Ίδρυμα γεωλογικής και 
μεταλλευτικής εκμετάλλευσης



TAP GAL00-ERM-600-Y-TAE-0001

2

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πίνακας 2.1 Περιφεριεακές, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές

Περιοχή Δήμος Οικισμός

Αλεξάνδρεια -

Κεντρική Μακεδονία

Χαλκηδόνα Νέα Μεσημβρία

Γέφυρα

Βαλτοχώρι

Παρθένιο

Μικρό Μοναστήρι

Νάουσα Πολλά Νερά

Έδεσσα Αγία Φωτεινή

Άνω Γραμματικό

Κάτω Γραμματικό

Σκύδρα Καλύβια

Άσπρο

Πετρέα

Πλεύρωμα

Ρίζο

Λουτροχώρι

Πέλλα Άγιος Λουκάς

Λιπαρό

Δυτική Μακεδονία

Εορδαία Μεσοβούνι

Ανατολική Εορδαία

Πέρδικα

Γαλατία

Δροσερό

Καστοριά Κλεισούρα

Βέργα

Κορησσός

Δισπηλιό

Ποριά

Χιλιόδεντρο

Τσακώνι

Μεσοποταμία

Οικισμός Παλλινοστούντων

Καλοχώρι

Ακόντιο

Πτερία

Κάτω Πτερίας

Λυθία

Ορεστιάδα Μηλίτσα

Αμπελόκηποι

Αμύνταιο Βαρικό
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Πίνακας 2.2 Λίστα συμμετεχόντων σε περιφερειακές συναντήσεις

Αρχές

Περιφέρεια
Περιφερειάρχης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος
Δήμαρχος
Τμήμα Χωροταξίας

Κοινότητα
Κοινοτάρχες μέσα στο διάδρομο 2χλμ της προτεινόμενης χάραξης
Γραμματείς των τοπικών συμβουλίων

ΜΚΟ/Κοινωνία των πολιτών
Τοπικές ΜΚΟ
Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Σημείωση: Συναντήσεις με το κοινό και Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη φάση της ΜΠΚΕ επιπρόσθετα των ανωτέρω
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3 ΜΚΟ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ (ΕΘΝΙΚΟΊ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΊ)

Η λίστα των ΜΚΟ, των πανεπιστημίων και των λοιπών ενδιαφερόμενων
φορέων που θα συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών θα συνεχίσει να συμπληρώνεται κατά τη διαδικασία 
επεξεργασίας της ΜΠΚΕ. 

Πίνακας 3.1 Προκαταρκτική λίστα σχετικών ΜΚΟ, Ελλάδα

Όνομα της οργάνωσης
1. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
2. Καλλιστώ – περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση
3. Λέσχη φίλων περιβάλλοντος Καστοριάς
4. Greenpeace Ελλάδας
5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
6. Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς
7. Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
8. Πανελλαδικό δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)  
9. Πίνδος Περιβαλλοντική 
10. WWF Ελλάδας

Πίνακας 3.2 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

Όνομα της οργάνωσης
1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων / Υγροβιοτόπων
5. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – Ινστιτούτο εσωτερικών υδάτων
6. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
7. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου 

Επιστημονικής Έρευνας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

Πίνακας 3.3 Λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς

Όνομα της οργάνωσης
1. EBRD – Ευρωπαϊκή τράπεζα για ανοικοδόμηση και ανάπτυξη
2. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης (ΚΟΜΑΘ)



Παράρτημα Δ
Σχέδιο Δράσης ΜΠΚΕ
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Πίνακας 1.1 Περιβαλλοντικές μελέτες, έρευνα πεδίου και μοντελοποίηση

Πόροι Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Επιφανειακά, υπόγεια 
ύδατα και υδροβιολογία

Μελέτες:
 Βιβλιογραφική έρευνα

 τηλεανίχνευση με χρήση 
αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών 
εικόνων 

Έρευνα πεδίου: 
(i) Δειγματοληψία και ανάλυση επιλεγμένων 
κύριων διασταυρώσεων με μόνιμα ποτάμια, 
ρυάκια, όρμους, κανάλια.

(ii) Συλλογή δειγμάτων υπογείων υδάτων από 
επιλεγμένα υπάρχοντα πηγάδια σε απόσταση 
έως 500 μέτρων από την επιλεγμένη διαδρομή 

(iii) Υδροβιολογία – συλλογή 
μακροζωοβένθους και φυτοβένθους (διάτομα)

Αποτέλεσμα:

 Χαρτογράφηση των ευαίσθητων 
υποδοχέων στην ποιότητα αέρα (η κλίμακα 
της χαρτογράφησης κυμαίνεται μεταξύ 
1:5,000 – 1: 50,000)

 Χαρακτηρισμός ποιότητας νερού
υπάρχουσας κατάστασης σε τοποθεσίες της 
έρευνας πεδίου

 Χαρακτηρισμός της μορφολογίας των
ποταμών και των βιολογικών κοινοτήτων.

(i) Επιφανειακά ύδατα:
Θα γίνει συλλογή των παρακάτω δεδομένων: 
Μορφολογία ποταμών και περιγραφές 
καναλιών

Ποιότητα νερού – φυσικοχημικές παράμετροι

Ποιότητα ιζημάτων (μόνο για πιθανώς 
ρυπασμένα ποτάμια). - φυσικοχημικές και 
βιολογικές παράμετροι

(ii) Για υπόγεια ύδατα: φυσικοχημικές 
παράμετροι:

(iii) ποιοτική και ημιποσοτική ανάλυση 
μακροζωοβένθους και φυτοβένθους 

(i)  Προτιμώμενη εποχή ερευνών πεδίου: Άνοιξη 
(αρχές Μαΐου) και τέλος καλοκαιριού 
(Σεπτέμβριος).

(ii)  Προτιμώμενη εποχή ερευνών πεδίου: Τέλος 
Μαΐου – Ιουνίου

(iii)  Προτιμώμενη εποχή ερευνών πεδίου: Τέλος 
Μαΐου – Ιουνίου

Βλάστηση και χλωρίδα Μελέτες:

 Βιβλιογραφική έρευνα, και
 επεξεργασία δεδομένων GIS
 τηλεανίχνευση

 Η μελέτη βλάστησης και χλωρίδας θα 
επικεντρώνεται στα προστατευόμενα είδη 
και στους βιότοπους προτεραιότητας

 Απειλούμενα και άλλα ενδημικά/σημαντικά 

Εποχή ερευνών πεδίου: Μάιος – τέλος Ιουλίου 
Υδάτινο περιβάλλον: Μάιος και αρχές 
Σεπτεμβρίου
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Έρευνα πεδίου:
Έρευνα χερσαίου περιβάλλοντος για την
περιγραφή του υπάρχοντος τύπου βιοτόπου 
και αναγνώριση των ειδών χλωρίδας. Οι 
έρευνες θα επικεντρώνονται κυρίως σε 
περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και 
προστατευόμενα είδη.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες 
έρευνες πεδίου για τη Μελέτη Βάσης της 
περιοχής Natura 2000.

Αποτέλεσμα:
 Λίστα και κατανομή ειδών χλωρίδας

 Χάρτης βλάστησης: Η κλίμακα 
χαρτογράφησης θα κυμαίνεται μεταξύ 
1:5,000 – 1: 50,000.

 Χαρακτηρισμός της βλάστησης και της
χλωρίδας στις τοποθεσίες της έρευνας
πεδίου

 Χαρακτηρισμός υδάτινης και 
παραποτάμιας χλωρίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδών, της 
κατάστασης διατήρησης και 
ενδιαφέροντος.

είδη για την Ελλάδα, την ΕΕ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Υδάτινη και παραποτάμια χλωρίδα

Πανίδα & βιότοποι Μελέτες:
•    Βιβλιογραφική έρευνα,
 επεξεργασία δεδομένων GIS, και
 τηλεανίχνευση

Έρευνα πεδίου:
Έρευνα χερσαίου περιβάλλοντος για την περιγραφή 
του υπάρχοντος τύπου βιοτόπου και αναγνώριση των 
ειδών πανίδας. Οι έρευνες θα επικεντρώνονται 
κυρίως σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και 

Σπονδυλωτά, με ιδιαίτερη έμφαση στα
προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων 
των παρακάτω:
 Είδη πανίδας προτεραιότητας (αρκούδα, 

λύκος, ενυδρίδα, χερσαία χελώνα και 
Spermophilus citellus)

 Περιοχές φωλιάσματος πουλιών
 Ψάρια

 Αμφίβια
 Ερπετά,

Εποχή ερευνών πεδίου:

 Είδη πανίδας προτεραιότητας (αρκούδα, 
λύκος, ενυδρίδα): Ιούνιος – Ιούλιος. Ίχνη και 
άλλα έμμεσα σημάδια παρουσίας.

 Περιοχές φωλιάσματος πουλιών: Τέλος Μαΐου 
– τέλος Ιουνίου.

 Ψάρια: Μάιος και Αύγουστος.

 Αμφίβια, ερπετά, μικρά θηλαστικά: Μάιος και 
Αύγουστος - Σεπτέμβριος
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προστατευόμενα είδη.

Θέματα που θα αναλυθούν: 
 Τύποι βιοτόπου
 Λίστα και κατανομή ειδών πανίδας
 Βιότοποι υπό καθεστώς προστασίας

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες έρευνες 
πεδίου για τη Μελέτη Βάσης της περιοχής Natura 
2000.

Αποτέλεσμα:
 Λίστα και κατανομή ειδών πανίδας

 Κατανομή ειδών κατά μήκος της διαδρομής (στο 
Χάρτη Βιοτόπων): Η κλίμακα χαρτογράφησης θα 
κυμαίνεται μεταξύ 1:5,000 – 1: 50,000, πλάτος 
διαδρόμου 500 μέτρα.

 Χαρακτηρισμός της πανίδας και των βιοτόπων 
στις τοποθεσίες της έρευνας

 Ένας κατάλογος με τα ίχνη / αποτυπώματα των 
ζώων και εικόνες από τα είδη στη φύση τους.

 Τοποθεσίες σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος 
της διαδρομής (με βάση τη διαθεσιμότητα) όπως: 
περιοχές αναπαραγωγής, φωλιές θηλαστικών, 
μικρές λίμνες υγροβιοτόπων, κλπ…

 Μικρά θηλαστικά

Αέρας Μελέτες:
 Βιβλιογραφική έρευνα

Έρευνα πεδίου:
 Ένας ειδικός θα πραγματοποιήσει μία 

μελέτη για τον καθορισμό της κατάστασης 
της ποιότητας του τοπικού αέρα, με χρήση 
των υπαρχόντων δεδομένων 
παρακολούθησης ή μέσω της διεξαγωγής 
μετρήσεων.

 Δειγματοληψία για την ποιότητα αέρα, με 

Οι παράμετροι που θα μετρηθούν 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Οξείδια του αζώτου (NOx) 

 Διοξείδιο του θείου (SO2) 
 Υδρογονάνθρακες (VOCs).
 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

 Εποχή ερευνών πεδίου: Ιούνιος - Ιούλιος

 Εποχή διεξαγωγής μοντελοποίησης: Μάιος
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χρήση των αγωγών διάχυσης, στα χωριά 
που βρίσκονται κοντά στις προτεινόμενες 
τοποθεσίες των Σταθμών Συμπιεστών κατά 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. 

Αποτέλεσμα:

 Χαρτογράφηση των ευαίσθητων 
υποδοχέων στην ποιότητα αέρα (η κλίμακα 
της χαρτογράφησης κυμαίνεται μεταξύ 
1:5,000 – 1: 50,000)

 Χαρακτηρισμός της υπάρχουσας 
κατάστασης ποιότητας αέρα στην 
προτεινόμενη τοποθεσία του σταθμού 
συμπιεστή 

 Μοντελοποίηση της διασποράς αέριων
εκπομπών μόνο από τη λειτουργία 
συμπιεστή.

Θόρυβος & κραδασμοί Μελέτες:
 Βιβλιογραφική μελέτη

Έρευνα πεδίου:

 Ένας ειδικός θα πραγματοποιήσει μία 
μελέτη για τα επίπεδα θορύβου του 
περιβάλλοντος. Η μελέτη θα αναγνωρίσει 
τις τοποθεσίες των ευαίσθητων υποδοχέων.  
Θα γίνει συλλογή βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων μετρήσεων. Οι μετρήσεις 
θα λαμβάνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και της νύχτας (24 ώρες) στα 
χωριά κοντά στις προτεινόμενες τοποθεσίες 
των Σταθμών Συμπιεστή.  

 Επιπλέον, θα λαμβάνονται ωριαίες 
μετρήσεις στα χωριά που βρίσκονται κοντά 
στις λοιπές υποδομές (προσβάσεις, χώροι 
αποθήκευσης σωληνώσεων κλπ.) του έργου 

 Ηχητικές μετρήσεις με χρήση ενός 
ολοκληρωμένου μετρητή επιπέδου θορύβου 
Τύπου Ι ή Τύπου ΙΙ για την παρακολούθηση 
της χαμηλής απόκρισης, με βάρος Α, 
ισοδύναμου επιπέδου πίεσης ήχου (Leq) σε 
επιλεγμένες τοποθεσίες

 Εποχή ερευνών πεδίου: Μάιος-Ιούνιος

 Εποχή διεξαγωγής μοντελοποίησης: Μάιος-
Ιούνιος 
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στην επιλεγμένη όδευση του αγωγού, όπου 
μπορεί να παρουσιαστούν προσωρινές 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητες 
κατασκευής.

Αποτέλεσμα:

 Χαρτογράφηση των ευαίσθητων 
υποδοχέων στο θόρυβο (η κλίμακα της 
χαρτογράφησης κυμαίνεται μεταξύ 1:5,000 
– 1: 50,000)

 Χαρακτηρισμός της υπάρχουσας 
κατάστασης επιπέδων θορύβου στην 
προτεινόμενη τοποθεσία του σταθμού 
συμπιεστή 

 Μοντελοποίηση των αναμενόμενων 
εκπομπών θορύβου μόνο από τη 
λειτουργία συμπιεστή.

Όχληση από φωτισμό  Αναγνώριση πηγών εκπομπής φωτός, 
πιθανοί ευαίσθητοι υποδοχείς και σημεία 
προβολής

 Εκπομπές φωτός και πιθανοί ευαίσθητοι 
υποδοχείς 

-

Έδαφος & Γεωλογία Μελέτες:
 Βιβλιογραφική μελέτη

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
του έργου

 Τηλεανίχνευση με χρήση εδαφικών χαρτών 
(1:50,000 ή παρόμοια) και 
αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών 
εικόνων

Έρευνα πεδίου (έδαφος):
 Οι ειδικοί εδάφους θα αναλάβουν τη 

μελέτη των παρακάτω:
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

εδάφους,
υπάρχουσα ρύπανση εδάφους, 
Οικονομική αξία τύπων εδάφους

 Τύποι εδάφους
 Κατάσταση γεωργικών επιφανειών,
 Χαρακτηρισμός γεωργικής 

παραγωγικότητας 

 Βασικά χαρακτηριστικά προφίλ εδάφους
 Ρύπανση εδάφους (μόνο για λόγους 

αξιολόγησης)

 Ιδιοκτησία γης: ιδιωτική, κρατική, κοινοτική 
και μη διανεμημένη,

Η έρευνα θα περιλαμβάνει την ανάλυση των 
δειγμάτων εδάφους των ανώτερων στρωμάτων 
εδάφους σε τοποθεσίες γεωργικής χρήσης γης 
και περιοχές με ενδεχόμενη ρύπανση εδάφους.  
Οι ειδικοί εδάφους θα πραγματοποιήσουν 

 Εποχή ερευνών πεδίου: Μάιος-Ιούνιος
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Αποτέλεσμα:
 Γεωλογική / υδρογεωλογική 

χαρτογράφηση με κλίμακα 1: 50,000 κατά 
μήκος του επιλεγμένου διαδρόμου (500 
μέτρα πλάτος) και άλλες υποδομές του 
έργου (προσβάσεις, χώροι αποθήκευσης 
σωληνώσεων, κλπ.).

επίσης οπτική αξιολόγηση του εδάφους για τις 
παραμέτρους ευφορίας.

Τοπίο Μελέτες:

 Ανάλυση GIS για αξιολόγηση του πλάτους 
ποιότητας τοπίου. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα παρακάτω:
 Τοποθεσίες σταθμών συμπιεστή και 

βανοστασίων
 Περιοχές με υψηλή αξία τοπίου 

(ορεινές περιοχές, δασικές περιοχές, 
κλπ.)

 Τρισδιάστατες προσομοιώσεις στο Σταθμό
Συμπιεστή, που θα περιλαμβάνουν:
 Αναλύσεις σκέπαστρων προβολής
 3D προσομοίωση

Έρευνα πεδίου
Οπτική αξιολόγηση κατά την έρευνα πεδίου
του διαδρόμου

Αποτέλεσμα:
 Χαρτογράφηση της ποιότητας του τοπίου 

(η κλίμακα της χαρτογράφησηςς 
κυμαίνεται μεταξύ 1:5,000 – 1: 50,000)

 Χαρακτηρισμός του τοπίου εντός των 
περιοχών υψηλής αξίας τοπίου 

 Τρισδιάστατο μοντέλο σταθμού συμπιεστή

 Τοποθεσία οπτικά ευαίσθητων υποδοχέων 

 Χαρακτηρισμός τοπίων όπου θα βρίσκονται 
οι μόνιμες κατασκευές

 Εποχή ερευνών πεδίου: τέλος Μαΐου – Ιουνίου

 Εποχή διεξαγωγής μοντελοποίησης: Ιούνιος
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Πίνακας 1.2 Δραστηριότητες βιβλιογραφικής μελέτης και έρευνας πεδίου πολιτιστικής κληρονομιάς

Πόρος Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Πόροι πολιτισμικής 
κληρονομιάς

Μελέτες:
 Βιβλιογραφικές μελέτες
 Αναγνώριση / χαρτογράφηση περιοχών με 

μεγάλη πιθανότητα ύπαρξης 
αρχαιολογικών ευρημάτων

Έρευνα πεδίου:
 Οπτική έρευνα πεδίου

Αποτέλεσμα:
 Χαρακτηρισμός των αρχαιολογικών 

θέσεων
 Η κλίμακα χαρτογράφησης θα κυμαίνεται 

μεταξύ 1:5,000 – 1: 50,000. 

 Μνημεία, κτίρια και υπέργειες κατασκευές 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

 Άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ICH)

 Αρχαιολογικές τοποθεσίες

 Εποχή ερευνών πεδίου: Ιούνιος
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Πίνακας 1.3 Δραστηριότητες βιβλιογραφικής και έρευνας πεδίου κοινωνικοοικονομικής μελέτης 

Πόρος Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Κυκλοφορία και 
μεταφορές

Μελέτες:
 Θεωρητική ανασκόπηση των υπαρχόντων 

πληροφοριών σχετικά με το περιφερειακό 
δίκτυο μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου 
του αστικού οδικού δικτύου

 Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της 
κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους που 
επηρεάζονται από το έργο και αξιολόγηση 
της ενοποίησης των διαδρομών μεταφοράς 
των υλικών του έργου.

Έρευνα πεδίου:
 Οι ειδικοί που θα επισκεφτούν την περιοχή 

του έργου θα αναγνωρίσουν τις βασικές 
διασταυρώσεις και τις βασικές περιοχές όπου 
η κυκλοφορία του έργου μπορεί να 
αποτελέσει πρόβλημα αναφορικά με τα 
παρακάτω:
 υγεία και ασφάλεια κοινότητας, 
 συμφόρηση και ροή
 επιπτώσεις στην πολιτιστική 

κληρονομιά
 Η Έρευνα πεδίου θα βασίζεται στις 

συνεντεύξεις και τις παρατηρήσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της
κυκλοφορίας)

Αποτέλεσμα:
 Προφίλ δήμων και χωριών

 Έκθεση ευρημάτων σχετικά με τη ροή 
κυκλοφορίας στους δρόμους και στις βασικές 
διασταυρώσεις.

 Χαρακτηριστικά κυκλοφορίας: τρέχοντα 
πρότυπα και όγκοι ροής

 Δομικές ιδιότητες (όρια φόρτωσης, όρια 
κυκλοφορίας)

 Λειτουργικότητα (συνθήκες της επιφάνειας 
του δρόμου)

 Πρακτικές μεταφορών

 Διαδρομές πρόσβασης

 Εποχή ερευνών πεδίου: Ιούνιος
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Δημογραφικά και 
πληθυσμός

Μελέτες:
 Βιβλιογραφικές μελέτες
 Ανασκόπηση των επίσημων δεδομένων 

ΕΣΥΕ.

 GIS /χαρτογράφηση για αξιολόγηση του 
μεγέθους και κατανομής οικισμών. 

 Εξέταση των κενών σε δεδομένα και 
ενημέρωση των πληροφοριών, όπου είναι 
απαραίτητο.

Έρευνα πεδίου:

 Μία ομάδα από ειδικούς επιστήμονες θα 
πραγματοποιήσει μία έρευνα για τον 
καθορισμό των γενικών 
κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής μελέτης, συμπεριλαμβανομένων
των δημογραφικών και πληθυσμιακών 
τάσεων. 

 Έρευνα σε νοικοκυριά για τη συλλογή 
ποιοτικών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά 
με τον πληθυσμό και τα δημογραφικά. 

Αποτέλεσμα:
 Προφίλ κοινότητας και χωριού

 Δείγμα ποσοτικής αξιολόγησης των 
χαρακτηριστικών του κύριου πληθυσμού

 Πρότυπα και χαρτογράφηση οικισμών

 Μέγεθος πληθυσμού στους οικισμούς εντός 
του διαδρόμου 2 χιλιομέτρων και των 
περιοχών γύρω από τις εγκαταστάσεις.  

 Πληθυσμιακές τάσεις 

 Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση 
 Φύλο και ηλικιακή διάρθρωση
 Θρησκευτική και εθνική πολυμορφία, 

συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων
 Ευαίσθητες ομάδες (δηλ. γυναίκες, 

ηλικιωμένοι, κλπ.)
 Επίπεδα εκπαίδευσης και μόρφωσης

 Εποχή ερευνών πεδίου: 
Σεπτέμβριος/Οκτώβριος
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Χρήση γης και ανάπτυξη Μελέτες:
 Βιβλιογραφική αναζήτηση
 GIS για τη χρήση γης (CORINE, 

δορυφορικές εικόνες εδάφους)
Έρευνα πεδίου:

 Οι ομάδες των ειδικών επιστημόνων που θα 
πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου θα συλλέξει 
πραγματικές πληροφορίες GIS για τις 
χρήσεις γης. Αυτό θα γίνει μόνο 
δειγματοληπτικά.

 Οι ομάδες θα αξιολογήσουν την εξάρτηση 
της κοινότητας από τους φυσικούς πόρους, 
συμπεριλαμβανομένου του νερού και της 
γης, μέσω των αποτελεσμάτων από τις ειδικές 
ομάδες πληθυσμού και τις συνεντεύξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των 
δήμων και των χωριών. 

Αποτέλεσμα:
 Αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών 

δειγμάτων από τη δομή των μισθώσεων γης 
εντός του διαδρόμου 2 χλμ και της περιοχής 
γύρω από τις εγκαταστάσεις.

 Κατανόηση της χρήσης γης εντός του 
διαδρόμου 2 χλμ και των περιοχών γύρω 
από τις εγκαταστάσεις

 Χαρτογράφηση της χρήσης γης με κλίμακα 
που κυμαίνεται μεταξύ 1:5,000 και 1:50,000

 Χρήση γης

 Ιδιοκτησία και μίσθωση γης
 Παραδοσιακοί τίτλοι γης

 Χωροταξία και ανάπτυξη 
 Χρήση και εξάρτηση από τους φυσικούς 

πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης για 
γεωργία και κτηνοτροφία.

 Ειδική μελέτη σχετικά με τη δασοκομία ως 
οικονομικό πόρο για τις σχετικές περιοχές

 Εποχή ερευνών πεδίου: 
Σεπτέμβριος/Οκτώβριος
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Πόρος Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Κοινωνικοοικονομικοί 
Οργανισμοί και Κρατική 
Διοίκηση

Μελέτες:
 Εξέταση των υπαρχόντων (δευτερευουσών) 

πληροφοριών σχετικά με τη δομή των 
κοινωνικοοικονομικών οργανισμών και 
διοικήσεων

Έρευνα πεδίου:

 Ως μέρος της συνολικής 
κοινωνικοοικονομικής μελέτης και των 
δραστηριοτήτων συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, οι ομάδες πεδίου θα 
αξιολογήσουν την παρουσία και τη δομή 
των κοινωνικών οργανισμών μέσα από 
συνεντεύξεις και από ειδικές ομάδες
πληθυσμού. 

Αποτέλεσμα: 
Προφίλ των διοικητικών και κοινοτικών 
οργανισμών

 Κρατικές δομές
 Παρουσία και ρόλος άλλων οργανώσεων

(ΜΚΟ/CBO)
 Κοινωνικοί οργανισμοί και οργανώσεις
 Κοινωνικά δίκτυα, ιεραρχία ισχύος και 

υποστηρικτικές δομές
 Ρόλος γυναικών
 Πρότυπα ηγεσίας

 Ασφάλεια, προστασία, νόμος και τάξη

Εποχή ερευνών πεδίου: Σεπτέμβριος/Οκτώβριος
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Πόρος Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Μέσα διαβίωσης και 
μικροοικονομία

Μελέτες:

 Εξέταση των υπαρχόντων θεωρητικών 
πληροφοριών για την τοπική οικονομία και 
τα μέσα διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοστών ανεργίας και της 
απασχόλησης

Έρευνα πεδίου:

 Ομάδες ειδικών θα πραγματοποιήσουν 
έρευνα πεδίου και θα αξιολογήσουν τα μέσα 
διαβίωσης και τα εισοδήματα για όλες τις 
κοινότητες εντός του διαδρόμου 2 χλμ και 
των περιοχών γύρω από τις εγκαταστάσεις. 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσα 
από ποιοτικές μεθοδολογίες (ειδικές ομάδες
πληθυσμού και συνεντεύξεις με βασικούς 
πάροχους πληροφοριών). 

 Η συλλογή ποσοτικών δεδομένων θα 
πραγματοποιηθεί σε περίπτωση διεξαγωγής 
έρευνας νοικοκυριών.

 Θα γίνει διερεύνηση των πληροφοριών 
σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές των 
μέσων διαβίωσης εξαιτίας της οικονομικής 
μετανάστευσης.

Αποτέλεσμα:
 Προφίλ δήμων και χωριών

 Ποιοτική αξιολόγηση των μέσων διαβίωσης 
και του εισοδήματος των νοικοκυριών

 Ποιοτική αξιολόγηση της διάρθρωσης της
απασχόλησης

 Ποιοτική αξιολόγηση των εναλλακτικών 
μέσων διαβίωσης 

 Προφίλ μέσων διαβίωσης και οικονομικό 
προφίλ

 Οικονομική σπουδαιότητα των βασικών 
κλάδων: τουρισμός, υλοτομία, γεωργία, κλπ

 Κατανομή εισοδήματος
 Απασχόληση και δομή απασχόλησης

συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου
υπεράσπισης της απασχόλησης

 Ευπάθεια και οικονομία της επιβίωσης

 Ευκαιρίες για δραστηριότητες εναλλακτικών 
μέσων διαβίωσης

 Εποχή ερευνών πεδίου: Σεπτέμβριος -
Οκτώβριος
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Πόρος Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Κοινωνικές υποδομές Μελέτες:

 Εξέταση των υπαρχόντων θεωρητικών 
πληροφοριών σχετικά με τις υποδομές

Έρευνα πεδίου:

 Οι ομάδες εργασιών πεδίου θα επισκεφθούν 
όλους τους οικισμούς εντός του διαδρόμου 2 
χλμ και τις περιοχές που βρίσκονται γύρω 
από τις εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση 
της κατάστασης, σε σχέση με τις κοινωνικές 
υποδομές και τη συλλογή σχετικών 
δεδομένων για την ανάπτυξη του προφίλ 
δήμων και χωριών. 

 Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν ένα 
συνδυασμό από τεχνικές παρατηρήσεις και 
συνεντεύξεις με τους βασικούς πάροχους 
πληροφοριών για τον εντοπισμό υποδομών 
και των περιοχών ενδιαφέροντος. 

Αποτέλεσμα:
 Προφίλ δήμων και χωριών

 Λίστα τοποθεσιών πολιτιστικής και 
θρησκευτικής σημασίας (βλέπε Έρευνα
πεδίου πολιτιστικής κληρονομιάς) 

 Χαρτογράφηση τοποθεσιών. Η κλίματα της 
χαρτογράφησης θα κυμαίνεται μεταξύ 1: 
5,000 και 1:50,000

 Οικισμοί
 Τεχνητές κατασκευές
 Οικονομικές, πολιτιστικές και ιστορικές 

τοποθεσίες
 Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (φύση και 

τοποθεσία)
 Πολιτιστικές και θρησκευτικές εγκαταστάσεις 

/ τοποθεσίες (φύση και τοποθεσία)

 Πολιτιστικές παραδόσεις
 Τοποθεσίες πολιτιστικής και θρησκευτικής 

σημασίας
 Εκπαίδευση και υγεία (φύση και τοποθεσία)

 Παροχές (π.χ. νερό, ηλεκτρισμός, 
τηλεπικοινωνίες, κλπ.)

 Εποχή ερευνών πεδίου: Σεπτέμβριος -
Οκτώβριος
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Πόρος Προσέγγιση Παράμετροι Περίοδος

Υγεία στην κοινότητα: Μελέτες:

 Εξέταση των υπαρχόντων θεωρητικών 
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση 
υγείας και τους πόρους των τοπικών 
κοινοτήτων

Έρευνα πεδίου:

 Ομάδες ειδικών θα πραγματοποιήσουν 
έρευνα πεδίου και θα αξιολογήσουν την 
κατάσταση υγείας και τους διαθέσιμους 
πόρους υγείας στις κοινότητες εντός του 
διαδρόμου 2 χλμ και των περιοχών γύρω 
από τις εγκαταστάσεις. 

 Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσα 
από ένα συνδυασμό ποιοτικών 
μεθοδολογιών (ειδικές ομάδες πληθυσμού
και συνεντεύξεις με κύριους πάροχους 
πληροφοριών, όπως γιατρούς και 
νοσοκόμες) και ποσοτικών μεθόδων). 

Αποτέλεσμα:
 Προφίλ υγείας σε χωριά και δήμους
 Εξέταση των πόρων υγείας

 Εξέταση του υψηλού επιπέδου παροχής 
υγείας

 Κατάσταση υγείας στην κοινότητα: 
 Παράγοντες υγείας

 Ανάγκες υγείας της κοινότητας και 
προβλήματα των κοινοτήτων

 Πόροι παροχής υγείας

 Εποχή ερευνών πεδίου: Σεπτέμβριος -
Οκτώβριος
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