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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή
του

αγωγού

μεταφοράς

Αλεξανδρούπολη.

αργού

πετρελαίου

Αρχικά παρατίθεται

Μπουργκάς

η ιστορική

-

αναδρομή

κατασκευής του έργου, ένα χρονολογικό σχεδιάγραμμα των
συναντήσεων των εκπροσώπων των χωρών που συμφώνησαν οι
συνδιασκέψεις και οι αποφάσεις που πάρθηκαν όσον αφορά τον
καθορισμό των συμφερόντων και τους όρους υλοποίησης του
προγράμματος.
Στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη του έργου, οι χώρες - μέλη
καθώς και οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτήσουν το έργο.
Εξετάζονται επίσης τόσο τα οφέλη όσο και οι δυσμενείς
επιπτώσεις που θα επιφέρει το έργο τόσο από ελληνικής όσο και
από ρωσικής και βουλγαρικής πλευράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, για το λόγο αυτό και
εξετάζονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο, με ιδιαίτερη αναφορά στις
ρυθμίσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως σε κάθε περίπτωση εφαρμογής ενός νέου προγράμματος
έτσι και στην περίπτωση μας, η κατασκευή του έργου αυτού
προκάλεσε τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις από το
ευρύ κοινό, αλλά και από τους ιθύνοντες και την άρχουσα τάξη.
Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην αναφερθούμε και να μην
προβούμε στην καταγραφή των αντιδράσεων αλλά και των φόβων
τόσο του απλού· λαού όσο και των εκπροσώπων της Τοπικής και
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
φορέων.

καθώς

και

των

επιστημονικών

Η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση άλλων
σημαντικών έργων κατασκευής αγωγού μεταφοράς πετρελαίου
που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο χώρο της
Μεσογείου στο πλαίσιο ανταγωνισμού προς τον αγωγό του
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.
Πριν όμως εξετάσουμε αναλυτικά και λεπτομερειακά το έργο
αυτό καλό είναι να δούμε επιγραμματικά πως ξεκίνησε η ιδέα αυτή
καθώς και ποία ήταν τα κίνητρα για την υλοποίηση του.

1.1 Συνοπτική παρουσίαση του ανωνού ΜπουονκάςΑλε£/πόλη.
Η αρχική σύλληψη της ιδέας για την κατασκευή του αγωγού
χρονολογείται το 1993.Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας
για την υποστήριξη της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου
Μπούργκος-Αλεξανδρούπολη, τον Απρίλιο του 2005 στη Σόφια, η
συνάντηση κορυφής των τριών ηγετών, του Ρώσου προέδρου
Βλαντιμίρ

Πούτιν,

του

Βούλγαρου

ομολόγου

του

Γκέοργκι

Παρβάνοφ και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή,
στις 4 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, αλλά και η μονογραφή του
κειμένου της Διακρατικής Συμφωνίας, στο Μπουργκάς , στις 7
Φεβρουαρίου 2007, αποτέλεσαν σταθμούς για την πρόοδο του
έργου.
Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των τριών χωρών, ο αγωγός
θα προσφέρει διέξοδο ανεξάρτητη από τα Στενά στη Ρωσία και θα
καταστήσει την Ελλάδα, κατά το Reuters, ενεργειακό κόμβο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη θα έχει
συνολικό μήκος 288 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 120 χιλιόμετρα
θα βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος
βουλγαρικό.

και τα υπόλοιπα σε

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου

έχει

υπολογισθεί σε 700-800 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει δυνατότητα
μεταφοράς 35 έως 50 εκατομμύρια τόνων αργού πετρελαίου
ετησίως, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου σύμφωνα με το
υπουργείο Ανάπτυξης θα διατεθεί για την ανάπτυξη της Θράκης.

Για τις ανάγκες του αγωγού θα δημιουργηθεί τερματικός σταθμός
φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Παράλληλα θα ξεκινήσουν και εργασίες για την κατασκευή του
υπόγειου αγωγού, που θα συνδέει τα δύο λιμάνια.
Η Ελλάδα θα εισπράττει, όπως και η Βουλγαρία τα τέλη
διέλευσης από την κοινοπραξία Transbalkan Pipeline, η οποία θα
αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του έργου. Το έργο
εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία,δΟΟ θέσεων εργασίας για
την κατασκευή και 300 για την λειτουργία, ενώ αναφέρεται ότι θα
υπάρξει

προσέλκυση

και

άλλων

επενδύσεων,

ώστε

να

λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την τοπική και περιφερειακή
οικονομία.
Τα τέλη για τις χώρες διέλευσης έχουν υπολογιστεί να είναι γύρω
στο 1 $ ανά τόνο για κάθε χώρα. Τέλη χαμηλά εάν συγκρίνουμε
άλλες παρόμοιες διελεύσεις ωστόσο αυτό γίνεται σύμφωνα με τους
Θιασώτες του έργου για να είναι ο αγωγός ανταγωνιστικός.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ερωτήματα πολλά, και για πολλούς
αναπάντητα. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης αφού
κανείς δεν γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις του έργου και των
επιπτώσεων στην περιοχή, το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην
Θράκη μετά από χρόνια, τι συνθήκες θα επικρατούν, πώς και τι
παράλληλες δραστηριότητες θα αναπτυχθούν. Και

αυτό όταν

υπάρχουν παρόμοιες προσπάθειες κατασκευής «ρυπογόνων»
επενδύσεων στην περιοχή.

Επίσης, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει την πιθανότητα
ατυχήματος που θα έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στην
Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη αλλά και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Η
λειτουργία

του

αγωγού

θα

φέρει

πετρελαιοφόρα

μεγάλης

χωρητικότητας 250.000 έως 300.000 τόνων, τα οποία σήμερα δεν
πλέουν στις ελληνικές θάλασσες. Μέχρι τώρα τα πετρελαιοφόρα
που

διέρχονται

τα

Στενά προς

το Αιγαίο

είναι

μέγιστης

χωρητικότητας 150.000 τόνων, αφού η διέλευση μεγαλύτερων
πλοίων από τα Δαρδανέλια είναι αδύνατη.
Με τη διέλευση των αρκετά μεγαλύτερων πλοίων αυξάνεται ο
κίνδυνος εκτεταμένης ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήματος με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την περιοχή, τη μόνη βιομηχανία που
διαθέτει η χώρα, τον τουρισμό και το παγκόσμιας σημασίας
οικοσύστημα του Δέλτα του Έβρου.
Το έργο του αγωγού μαζί με δύο άλλα ενεργειακά προγράμματα
στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα- τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας και τον υποθαλάσσιο αγωγό

φυσικού

αερίου μεταξύ Ελλάδας- Ιταλίας- προσδίδουν ένα νέο ρόλο στη
χώρα μας στον τομέα της ενεργειακής και μετατρέπουν την
περιοχή της Θράκης σε μείζονα ενεργειακό κόμβο.
Όπως

επεσήμανε η υπουργός Εξωτερικών, «τα έργα αυτά

έχουν τεράστια σημασία, αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον στρατηγικό
ρόλο της χώρας μας. Αναβαθμίζουν σημαντικά τη στρατηγική
σημασία της Θράκης. Με τα έργα αυτά η Θράκη μετατρέπεται σε
περιοχή - κλειδί για τους ενεργειακούς δρόμους προς τα Βαλκάνια
και την Ευρώπη».
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1.2

Πολιτική Επισκόπιση

Πλήρες Ιστορικό: 1993-2007

1993:
Ο

αείμνηστος

Νίκος

Γρηγοριάδης

παρουσιάζει

στον

Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη την ιδέα
και τη σκοπιμότητα του έργου της κατασκευής του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη.

1994:
Θεσσαλονίκη, 29/6/1994: Διμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας
και Βουλγαρίας. Υπογραφή Δήλωσης Προθέσεων των δύο
Κυβερνήσεων.
Μόσχα, 22-23/11/1994: Συνάντηση Ελληνικών και Ρωσικών
εταιριών.

Υπογραφή

Μνημονίου

επί

των

εξετασθεισών

προτάσεων.
Αθήνα,18-20/12/1994: Επίσκεψη Εργασίας του Αντιπροέδρου
της Ρωσίας κ. Νταβίντοφ και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
Ελλάδας

κ.

Συνεργασίας.

Ανδρέα

Παπανδρέου.

Υπογραφή

Μνημονίου

1995:
Μόσχα,
Βουλγαρία)

15/6/1995: Τριμερής Συνάντηση (Ρωσία- Ελλάδαεμπειρογνωμόνων

σχετικά

με

τις

αποφάσεις

εκπονήσεως σχεδίου για τον αγωγό - Υπογραφή Μνημονίου.

1997:
Αθήνα, 19/1/1997: Συνάντηση του Υπουργού Καυσίμων και
Ενέργειας της Ρωσίας και του Προέδρου της GAZPROM με τον
Πρωθυπουργό κ. Κώστας Σημίτη και την Υπουργό Ανάπτυξης κα.
Βάσω Παπανδρέου.
Σόφια, 16-17/10/1997: Τριμερής Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων.
Υπογραφή Πρωτοκόλλου σχετικά με σχέδιο Τριμερούς Μνημονίου
και των απαιτουμένων για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού
της μελέτης.
1998:
Αθήνα, 24/2/1998: Σύσταση Κοινοπραξίας ΔΕΠ-ΘΡΑΚΗ από
την ΔΕΠ (25%) και Ομίλους Λάτση - Κοπελούζου (75%) με σκοπό
την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Βασικού Σχεδιασμού
του έργου.
Αθήνα,7/5/1998:

Τριμερής

Συνάντηση

Εμπειρογνωμόνων.

Υπογραφή Μνημονίου σχετικά με την ίδρυση της εταιρείας
TRANSBALKAN OIL PIPELINE COMPANY.

Μόσχα, 20-23/9/2000: Τριμερής συνάντηση εκπροσώττων των
τριών χωρών και υπογραφή Μνημονίου. Σύσταση της Τριμερούς
Επιτροπής

Εργασίας,

πρόγραμμα

δράσης

και

κανονισμός

λειτουργίας.
Αθήνα,

25-26/10/2000:

Υπογραφή

Trilateral

Πρωτοκόλλου.

αρμοδιοτήτων

και

Working

Committee

Συμφωνητικό,

τρόπος

πληρωμής

-

καθορισμός
της

εταιρεία

GIPROTRUBOPROVOD ( στην οποία είχε ανατεθεί η αποτίμηση
της μελέτης σκοπιμότητας του έργου).

2001:

Αθήνα,

Ιανουάριος

2001: Ολοκλήρωση της εκπόνησης του

δεύτερου Σταδίου Μελέτης από την εταιρεία τεχνικών μελετών ILF.

2002 :

Μόσχα,
Εργασίας.

30/1/2002:

Συνάντηση

Ολοκλήρωση,

της Τριμερούς

αξιολόγηση

και

Επιτροπής

έγκριση

των

αποτελεσμάτων των μελετών από την Τριμερή Επιτροπή.

2003:
Αθήνα, 23/1/2003: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας κατά την
περίοδο υλοποίησης του έργου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας K.Valentin Tserovski, το
οποίο, τελικώς, δεν υπογράφτηκε από τη ρωσική πλευρά.

2004:
Αθήνα, 21/8/2004: Συνάντηση

Ttuv

Υττουργών Εξωτερικών και

Ανάτττυξης κ. Πέτρου Μολυβιάτη και κ. Δημήτρη Σιούφα με τον
Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της
Βουλγαρίας κ. Valentin Tserovski. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης και ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου.
Αθήνα,

14/10/2004: Κατ’ ιδίαν συνάντηση του Υπουργού

Εξωτερικών κ. Πέτρου Μολυβιάτη, του Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Δημήτρη Σιούφα και του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη με τον Ρώσο Ειδικό Εντεταλμένο του Προέδρου της
Ρωσίας Πούτιν για θέματα Διεθνούς Ενεργειακής Συνεργασίας κ.
Yuri Yusufov.
Συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ελλάδας
στην οποία συμμετείχαν, από τη ρωσική πλευρά, ο κ. Yusufof, ο
πρόεδρος της Transneft κ. Simon Vainshtock, και ο εκτελεστικός
διευθυντής της ΤΝΚ-ΒΡ κ. German Han, ενώ από την ελληνική
πλευρά με επικεφαλής τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη
Σιούφας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης και ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου.
Αθήνα,

4-5/11/2004:

Τριμερής

συνάντηση

μεταξύ

των

Κυβερνήσεων της Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
Επαναδραστηριοποίηση της Τριμερούς Επιτροπής Εργασίας για

TO

έργο. Ο Υττουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κήρυξε την

έναρξη των εργασιών.
Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης και συμμετείχαν ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, ο
Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υφυπουργού
Εξωτερικών κου Ευριπίδη Στυλιανίδη , κ. Δημήτρης Πλάτης,
Διευθυντής Διμερών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών κ. Γ. Ζώης, υπερεσιακός παράγοντες και εκπρόσωποι
της κοινοπραξίας ΔΕΠ-ΘΡΑΚΗ Α.Ε. Μονογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ των τριών μερών για την υποστήριξη και την
προώθηση του έργου.
2005:
Μόσχα, 26-27/1/2005: Συνάντηση της Τριμερούς Επιτροπής
Εργασίας στη Μόσχα στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2004 και σύσταση
της Ομάδας Πρωτοβουλίας των Εταιριών.

Επικεφαλής της

ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Σαλαγκούδης, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκου Στεφάνου, του Διευθυντή του
Διπλωματικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη
Στυλιανίδη,

κ.

Δημήτρη

Πλατή,

καθώς

και

υπηρεσιακών

παραγόντων και εκπροσώπων της κοινοπραξίας ΔΕΠ-ΘΡΑΚΗ
Α.Ε..
Υπογραφή

Πρωτοκόλλου,

όπου

συμφωνήθηκε

η

πραγματοποίηση παρουσίασης των οικονομικών παραμέτρων του
έργου

από

την Ομάδα

Πρωτοβουλίας

των

Εταιρειών,

μελλοντική συνάντηση στη Μόσχα, στις 9 και 10 Μαρτίου

σε

2005:
Μόσχα,

10/3/2005:

Συνάντηση της Τριμερούς Επιτροπής

Εργασίας και της Ομάδας Πρωτοβουλίας των εταιριών με
επικεφαλής

της

ελληνικής

αντιπροσωπίας,

τον

Υφυπουργό

Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη.
Η Τριμερής Επιτροπή Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω πρότεινε στις τρείς Κυβερνήσεις Ρωσίας, Ελλάδας και
Βουλγαρίας να υπογράψουν το Τριμερές Πολιτικό Μνημόνιο για
την υποστήριξη και προώθηση του έργου στη Σόφια εντός του
Απριλίου 2005.
Σόφια, 12/4/2005: Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για
την προώθηση της κατασκευής του Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, τον Υπουργό
Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπσνδίας κ. Victor
Khristenko και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης

και

Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κ. Valentin Tserovski.
Σόφια, 27/5/2005: Συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας με
επικεφαλής τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και
τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
κ.

Νίκου

Στεφάνου

και

υπερεσιακών παραγόντων,

με

τις

αντίστοιχες αντιπροσωπείες της ρωσικής πλευράς, με επικεφαλής
το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας
της Ρωσίας κ. AnatolyYanovski και της βουλγαρικής πλευράς με
επικεφαλής τον κ. ΚαΙίη Rogachev, Διευθυντή του Γραφείου του
Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων κ.

Valentin Tserovski, όπου συζητήθηκαν τα διαδικαστικά θέματα
γύρω από τη σύσταση της Διεθνούς Εταιρείας που θα αναλάβει
την κατασκευή και την λειτουργία του αγωγού.
2006:
Αθήνα,

23/2/2006:

Διμερής

συνάντηση

του

Υπουργού

Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα και του Υπουργού Οικονομίας και
Ενέργειας της Βουλγαρίας κ. Rumen Ovcharov, όπου συζητήθηκε
μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την έναρξη της
κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη, όπως
επίσπευση για την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρίας που θα αναλάβει
την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου και στην οποία θα
συμμετέχουν ελληνικές, ρωσικές και βουλγαρικές εταιρείες, καθώς
και εταιρείες άλλων χωρών.
Αθήνα, 17/3/2006: Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Δημήτρη

Σιούφα,

με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου

Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσίας κ. Anatoly Yanovski, στην
οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος
Νεράντζης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης
κ. Νίκος Στεφάνου, κατά την οποία έγινε εκτενής αναφορά στην
πορεία υλοποίησης του έργου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη και
συμφωνήθηκε

τα δύο

μέρη

να

δραστηριοποιηθούν

ακόμη

εντονότερα στο επόμενο διάστημα για την επιτάχυνση της
υλοποίησης του έργου αυτού.
Μαζί με τον Yanovski ταξίδεψαν στην χώρα μας εκπρόσωποι
των ρωσικών εταιρειών ΤΝΚ-ΒΡ, Rosneft και Gazprom, οι οποίοι
είχαν συνάντηση με εκπροσώπους της κοινοπραξίας ΕΛΠΕΘΡΑΚΗ, που θα συμμετάσχει από ελληνικής πλευράς στην

προώθηση της κατασκευής του έργου αυτού. Στη συνέχεια,
ακολούθησε και δεύτερη συνάντηση του κ. Στεφάνου με τον κ.
Yanovski.
Καβούρι,6-7/7/2006: Συνάντηση της Μικτής Επιτροπής για τη
Διεύρυνση της Ενεργειακής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και
της Ρωσίας, με επικεφαλής από ελληνική πλευρά το Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου και,
αντίστοιχα, της ρωσικής πλευράς το Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας κ. Anatoly Yanovski.
Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση ήταν η
περαιτέρω συνεργασία με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, καθώς
και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή του αγωγού
Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη.
Καβούρι,7/7/2006: Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Δημήτρη

Σιούφα με το Γενικό Διευθυντή

του Υπουργείου

Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσίας K.Anatoly Yanovski.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2006: Τριμερής Συνάντηση κορυφής
μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλανιμίρ Πούτιν, του Προέδρου της
Βουλγαρίας Γκέοργκι Παρβάνοφ και του Έλληνα Πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή που οδήγησε σε συμφωνία μεταξύ των τριών
ηγετών, για την προώθηση της υπογραφής της Διακριτικής
Συμφωνίας για τον αγωγό, μέχρι τα τέλη του 2006.
Αθήνα, 22/9/2006: Συγκρότηση Ελληνικής Αντιπροσωπείας για
τις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της

Βουλγαρίας

και

Διαγραμματειακής

Επιτροπής

για

την

προετοιμασία της υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας.
Επικεφαλής

της

Ελληνικής

Αντιπροσωπείας

ορίστηκε

ο

Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, με αναπληρωτή τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αναστάσιο Νεράντζη και μέλη της το
Γενικό

Γραμματέα

Αναπτυξιακής

Διεθνών

Συνεργασίας

του

Οικονομικών

Σχέσεων

και

Υπουργείου

Εξωτερικών

κ.

Θεόδωρο Σκυλακάκη, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, το Διευθυντή του Διπλωματικού
Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, κ.
Δημήτρη

Πλατή,

τη Διπλωματική

Σύμβουλο του Υπουργού

Ανάπτυξης, Σύμβουλο Πρεσβείας Α’, κα. Τερέζα Αγγελάτου.
Πρόεδρος της Διαγραμματειακής Επιτροπής ορίστηκε, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου με
Αντιπρόεδρο το Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ.
Θεόδωρο Σκυλακάκη και μέλη της τους Γενικούς Γραμματείς τον 8
συναρμόδιων Υπουργείων.
Σότσι, 26/9/2006: Συναντήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Δημήτρη Σιούφα και
Υπουργείου

συμμετοχής του Γενικού Γραμματέα του

Ανάπτυξης,

με τον

Υπουργό

Βιομηχανίας

και

Ενέργειας της Ρωσίας κ. Victor Khristenko και τον Υπουργό
Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας κ. Rumen Ovcharov, στο
περιθώριο της συνόδου των Υπουργών Ενέργειας των χωρών
μελών του ΟΣΕΠ, στην οποία, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα
επόμενα βήματα για την Υπογραφή της Διακριτικής Συμφωνίας.

Μόσχα,

2 Νοεμβρίου

Συναντήσεις

του

και

Υπουργού

Σόφια,

3 Νοεμβρίου

Ανάπτυξης

με

τον

2006:

Υπουργό

Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μόσχα.
Διευθετήθηκαν μία σειρά από ζητήματα που

αφορούν το

συντονισμό και το έργο μεταξύ των Αντιπροσωπειών που έχουν
οριστεί από κάθε χώρα για την προετοιμασία του κειμένου της
Διακριτικής Συμφωνίας.
Αθήνα,

16/1/2007:

Ανάπτυξης

Διμερής

με τον Υπουργό

Συνάντηση

του

Υπουργού

Περιφερειακής Ανάπτυξης

και

Δημοσίων Έργων.
Μπουργκάς, 7/2/2007: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Ανάπτυξης,

ο

Υφυπουργός

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

και

Δημοσίων Έργων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και ο
Υφυπουργός

Βιομηχανίας

και

Ενέργειας

της

Ρωσικής

Ομοσπονδίας, κατ’ εντολή και κατ’ εξουσιοδότηση των υπουργών
τους, συμφώνησαν και μονογράψανε το κείμενο της συμφωνίας για
την

κατασκευή

Αλεξανδρούπολη.

του

πετρελαιαγωγού

Μπουργκάς-

2.1 ΠεοινοαΦή και Τεγνικά Χαρακτηριστικά
Το έργο του αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη περιλαμβάνει μεταφορά του αργού πετρελαίου
με πετρελαιοφόρα από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, στο
βουλγαρικό λιμάνι Μπουργκάς, όπου θα εκφορτώνεται και θα
μεταφέρεται με τον αγωγό στην Αλεξανδρούπολη και εκεί θα
φορτώνεται πάλι σε πετρελαιοφόρα για τη μεταφορά του στον
τελικό προορισμό.
Το έργο αυτό είναι σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενεργειακή αγορά ενισχύοντας παράλληλα και την
υποδομή που θα διασφαλίσει
τροφοδοσία της

μελλοντικά την απρόσκοπτη

Ευρωπαϊκής Ένωσης

με πετρέλαιο

και

συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.
Η μελέτη σκοπιμότητας και ο βασικός σχεδιασμός του έργου
εκπονήθηκαν από την εταιρεία ELF και παραδόθηκαν στην
κοινοπραξία ΔΕΠ ΑΕ- ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

και προβλέπουν την

κατασκευή κύριου αγωγού διαμέτρου 36 ιντσών και μήκους 288
χιλιομέτρων από τα οποία τα 120 θα βρίσκονται σε ελληνικό
έδαφος και τα 168 σε βουλγαρικό.
Οι εγκαταστάσεις στο Μπουργκάς περιλαμβάνουν δεξαμενές
χωρητικότητες 450.000 κυβικών μέτρων. Επίσης στο Μπουργκάς
θα

υπάρχει

σταθερή

προβλήτα

εκφόρτωσης,

Αλεξανδρούπολη πλωτά σημεία φόρτωσης πετρελαίου.

ενώ

στην

Η συνολική επένδυση θα φτάσει τα 680 εκατομμύρια ευρώ και
θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ο αγωγός
θα έχει μεταφορική ικανότητα που θα φτάσει τα 35 εκατ. τόνους
ετησίως, ενώ η μεταφορική ικανότητα του συστήματος στη δεύτερη
φάση, θα φτάσει το μέγιστο που είναι 50 εκατ. τόνοι ετησίως.

Εγκαταστάσεις μεταφοράς πετρελαίου
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ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Την 15'^ Μαρτίου 2007, υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ των
Κυβερνήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας

και

της

Ελληνικής Δημοκρατίας,

η Διακρατική

Συμφωνία για τη συνεργασία στην κατασκευή και εκμετάλλευση
του αγωγού. Θα ακολουθήσει η σύσταση της Διεθνούς Εταιρείας
του έργου, που θα είναι ο ιδιοκτήτης του πετρελαιαγωγού και της
οποίας ιδρυτικά μέλη θα είναι:

Η Ρωσική πλευρά, με μερίδιο 51 % και μορφή κοινοπραξίας
των

εταιρειών,

TRANSNEFT,

ROSNEFT

και

η

GASPROMNEFT.
Η Βουλγαρική πλευρά, με μερίδιο 24.5 % υπό μορφή
κοινοπραξίας

των

εταιρειών

BULGARGAZ

και

TECHNOEXPORTSTROY.
Η Ελληνική πλευρά, με μερίδιο 24.5 % από την κοινοπραξία
ΕΛΠΕ ΑΕ - ΘΡΑΚΗ

Α.Ε., στην οποία μετέχει και η

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πέραν της συμμετοχής της στην επένδυση η Προμηθέας GAS
Α.Ε.

προβλέπεται

να

αναλάβει

και

σημαντικό

μέρος

της

κατασκευής του αγωγού, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος να
λειτουργήσει το 2010.
Οι επιχειρηματίες ήδη ακονίζουν τα μαχαίρια τους για το έργο
του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Ετοιμάζονται
μεγάλα επιχειρηματικά ανοίγματα στα οποία θα εμπλακούν
τράπεζες, μελετητικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών
και πληροφορικής, εφοπλιστικά γραφεία και πλοιοκτήτες, φυσικά
εταιρείες πετρελαίου, ακόμα και η μεγάλη αμερικάνικη CHEVRON,

που εκμεταλλεύεται κοιτάσματα πετρελαίου στο Καζακστάν, έχει
εκδηλώσει έντονη επιθυμία να συμμετάσχει στην κοινοπραξία,
γεγονός που δέχεται η Μόσχα αλλά υπό όρους.
Οι όροι τους οποίους θέτει η ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία
είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να συμμετέχει στο σχήμα η
Chevron, χωρίς η Μόσχα να απολέσει μερίδιο από το 51% που
επιθυμεί.

Είναι σαφές πως σε αυτήν την περίπτωση,

θα

αναγκαστούν να εκχωρήσουν δικαιώματα στους Αμερικανούς οι
βουλγαρικές και οι ελληνικές εταιρείες, που έχουν δεχθεί να
μοιραστούν το υπόλοιπο 49%, με 24.5% για καθεμία.
Η Ελλάδα με όσα

δήλωσε στο

ρωσικό ειδησεογραφικό

πρακτορείο Νοβοστί ο κ. Βάινστοκ, δέχεται να συμμετάσχει στον
αγωγό χωρίς όμως

να διεκδικεί ανταλλάγματα.

Η Ρωσία

αποφασίστηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο με 51% ενώ η Ελλάδα
και η Βουλγαρία δέχθηκαν να μειώσουν τα ποσοστά τους στο 49%
συνολικά, αποσύροντας τις διεκδικήσεις τους για ανταλλάγματα
είπε το στέλεχος της Trasneft.
Αρχικά η Αθήνα και η Σόφια επιθυμούσαν ίσο ποσοστό
συμμετοχής με τη Ρωσία στη διεθνή κοινοπραξία, αλλά μπροστά
στον κίνδυνο να αποσυρθεί η Μόσχα, οι διεκδικήσεις τους
αμβλύνθηκαν. Η στάση της Αθήνας είχε φανεί από την τριμερή
συνάντηση των Αθηνών τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ισχυρές
επιφυλάξεις υπήρχαν μέχρι πρότινος στη Σόφια.

Παρά τη ρύθμιση των ποσοστών υπάρχουν και άλλες δύο
εκκρεμότητες που δεν είναι αμελητέες. Η μία, που είναι και η
βασική, αφορά το αν τελικά θα συμμετάσχει η αμερικάνικη εταιρεία
στην κατασκευή και διοίκηση του Διαβαλκανικού ( έτσι θα
ονομασθεί) Αγωγού. Δίχως τη Chevron η βιωσιμότητα του αγωγού
Μπουργκάς -

Αλεξανδρούπολη είναι συζητήσιμη, διότι αυτή

ελέγχει τα πετρέλαια του Τανγκίζ στο Καζακστάν και καθορίζει τη
διοχέτευση του αγωγού της Βόρειας Κασπίας του CPC(CASPIAN
PIPELINE CONSORTIUM).
Δίχως τη Chevron υπάρχει ερωτηματικό για το διαθέσιμο
πετρέλαιο. Και με την απουσία αυτής είναι αμφίβολο αν θα
προχωρήσουν και κάποιες από τις άλλες (ΤΝΚ-ΒΡ και Lukoil).
Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά τα ποσοστά των Βουλγάρων, που
συνέχεια απαιτούν όλο και περισσότερα από αυτά που οι Ρώσοι
είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν. Οι εκκρεμότητες αυτές
πρέπει να λυθούν. Δυστυχώς ακόμη παραμένουν άλυτες.

Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγού

Αγωγοί πετρελαίου

2.2

Ενέργεια- Επενδύσεις

Η κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη δεν θα
φέρει μόνο επιχειρηματικές ανακατατάξεις, αλλά θα μοιράσει και
μία «πίτα» το μέγεθος της οποίας υπολογίζεται να ξεπεράσει το 1
δις. Ευρώ.
Αλυσιδωτές επιχειρηματικές ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά
πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, αλλά και ταυτόχρονα σκληρές
κόντρες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, εγχώριους και ξένους
ομίλους άρχισαν ήδη να αναδεικνύονται με φόντο τους αγωγούς
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και Ελλάδας - Τουρκίας- Ιταλίας.
Ήδη ο επικείμενος «γάμος» ανάμεσα στη Motor Oil του ομίλου
Βαρδινογιάννη

και

τη

μεγαλύτερη

ρωσική

εταιρεία

Lukoil

αναμένεται να διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον στην αγορά τόσο
της διύλισης όσο και της εμπορίας πετρελαιοειδών.
Η Lukoil που επιδιώκει διακαώς εδώ και αρκετά χρόνια να
διεισδύσει στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών, τώρα έχει ένα
λόγο παραπάνω, καθώς θα μπορεί πλέον μέσω του αγωγού
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη να διοχετεύσει στην ελληνική
αγορά με μεγαλύτερη άνεση το αργό πετρέλαιο που παράγουν οι
πετρελαιοπηγές της.
Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια και εφόσον ολοκληρωθεί τόσο ο
«γάμος»όσο και ο αγωγός, η Lukoil θα αναδειχθεί σε έναν από
τους σημαντικότερους παίχτες στην ενεργειακή

αγορά της

Ελλάδας, αφού στο χαρτοφυλάκιο της ελέγχει πετρελαιοπηγές στη

Ρωσία και τη Μέση Ανατολή πάνω από 7 διυλιστήρια και ένα
ευρύτατο δίκτυο λιανικών πωλήσεων στη ΝΑ. Ευρώπη.
Η συμφωνία φημολογείται ότι περιλαμβάνει και γενικότερη
στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών. Υπενθυμίζεται ότι η
Lukoil είχε δείξει ενδιαφέρον για πρώτη φορά για την εγχώρια
«διυλιστήρια» αγορά το 2002, όταν από κοινού με τον όμιλο Λάτση
εξέφρασε ενδιαφέρον για είσοδο στα ΕΛΠΕ.
Μέχρι στιγμής η επιχειρηματική ομάδα που είχε εκδηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην εταιρεία είναι από ελληνικής
πλευράς η κοινοπραξία ΔΕΠ Θράκης (Όμιλοι Λάτση, ΕΛΠΕ και
Κοπελούζου μέσω της Προμηθείας Γκας) από ρωσικής πλευράς
όμιλοι όπως οι ΤΝΚ-ΒΡ, Lukoil, Transeft, Rosneft και Stroistangas
και από βουλγαρικές εταιρείες σαν τη Universal Terminal Burgas.
Οι 11 εταιρείες με επικεφαλής τον πετρελαϊκό κολοσσό ΒΡ-ΤΝΚ
μαζί με τις Lukoil, Trasneft και Stroistransgas που έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον για να μεταφέρουν μέσω αγωγού τα ρωσικά πετρέλαια
της Κασπίας στη Μεσόγειο αξιώνουν πιο επωφελείς για αυτές
όρους.
Ειδικότερα ζητούν να αυξηθούν οι ποσότητες πετρελαίου που θα
διέρχονται από τον αγωγό από τα 35 στα 50 εκατ. τόνους το
χρόνο, να μειωθούν τα τέλη διέλευσης που θα πληρώνουν στην
Ελλάδα και στη Βουλγαρία, δηλαδή στις χώρες όπου θα
κατασκευαστεί το έργο, καθώς επίσης να επιλϋθούν χωροταξικά
και νομικά ζητήματα.

2.3 PoAoc ΕΛΠΕ:
Για τα ΕΛΠΕ, η πολιτική διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού,
με προτίμηση αυτές των Βαλκανίων, αποτελεί μονόδρομο.
Μάλιστα ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Μωραΐτης, επισημαίνει
ότι ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να θεμελιώσει

την ήδη

ισχυρή παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης
μέσα από όλο το φάσμα των ενεργειακών υπηρεσιών και
προϊόντων όπως είναι η διύλιση, η εμπορία, το φυσικό αέριο, η
ηλεκτροπαραγωγή, τα πετροχημικά, καθώς και η εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων.
Το μεγάλο πλεονέκτημα των ΕΛΠΕ στη μάχη του ανταγωνισμού
είναι ότι διαθέτουν πολύ σημαντικά όπλα όπως η τεχνολογική τους
υπεροχή,

τα

οικονομικά

δεδομένα

της

επιχείρησης

(που

αποτυπώνονται στη συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία του ομίλου)
αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει πολυετή
εμπειρία και μεγάλη γνώση του ενεργειακού χώρου.
Στα

συγκριτικά

πλεονεκτήματα

των

ΕΛΠΕ

έναντι

των

ανταγωνιστών τους συμπεριλαμβάνονται η γεωγραφική θέση της
Ελλάδας, αλλά και το διευρυμένο δίκτυο μεταφοράς που διαθέτει η
εταιρεία.
Σε ό,τι αφορά την μεταφορά πετρελαίου ο Ελληνικός Όμιλος
ελέγχει ήδη τον αγωγό που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το
διυλιστήριο Όκτα των Σκοπίων, ενώ σχεδιάζεται και η κατασκευή
ακόμη δύο που θα συνδέουν τα Σκόπια με το Κόσσοβο και την
πόλη Νις.

Η πολιτική διείσδυση των ΕΛΠΕ στις αγορές της Ν.Δ. Ευρώπης
ενισχύεται σημαντικά μετά τη συγχώνευση τους με την Πετρόλα,
όχι μόνο λόγω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης αλλά
και λόγω της ενσωμάτωσης στο δυναμικό του ομίλου νέων
αποθηκευτικών χώρων και νέων θέσεων υποδοχής- παράδοσης
πρώτων υλών και προϊόντων.
Οι πιο ισχυροί ανταγωνιστές των ΕΛΠΕ τόσο στο κομμάτι της
εμπορίας όσο και στον τομέα της διύλισης, φαίνεται να είναι η
ρωσική Lukoil και η αυστριακή Orw. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των
τριών εταιριών αποκλείει όμως και τις δυνατότητες συνεργασιών
μεταξύ τους.
Τα ΕΛΠΕ έχουν επιλεγεί στην πρώτη φάση του σχετικού
διαγωνισμού και το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με τον
αυστριακό όμιλο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.
Στο

κομμάτι

της

διύλισης

τα

ΕΛΠΕ

προηγούνται

των

ανταγωνιστικών τους στη βαλκανική αγορά, καθώς ελέγχουν ήδη
το διυλιστήριο Όκτα των Σκοπίων και συμμετέχουν και στις
διαδικασίες

ιδιωτικοποίησης

της

Σερβικής

Beopetrol.

Στην

τελευταία, πάντως, η πλάστιγγα της προτίμησης της σερβικής
κυβέρνησης φαίνεται να γέρνει προς την πλευρά της Lukoil.

Διυλιστήρια ΕΛΠΕ

3.1 Ελλάδα
Δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία είναι σταθερά προοδεμένη
στο άρμα μιας διεθνούς πετρελαϊκής οικονομίας, χωρίς ιδιαίτερες
επιδόσεις στον τομέα των εναλλακτικών και ήπιων μορφών
ενέργειας,

η

παρουσία

του

αγωγού

θα

αποφέρει

σαφή

γεωστρατηγικά οφέλη στη χώρα.
Τα κυριότερα από αυτά τα οφέλη επικεντρώνονται στην
αναβάθμιση του στρατηγικού πόλου της χώρας μας στον τομέα
της ενέργειας διεθνώς, ενώ σε εσωτερικό επίπεδο αναδεικνύουν τη
στρατηγική σημασία της Θράκης, μετατρέποντας της σε σημείο κλειδί για τους ενεργειακούς δρόμους προς τα Βαλκάνια και την
Ευρώπη.
Στο αμιγώς οικονομικό κομμάτι, η Ελλάδα θα εισπράττει τα
λεγάμενα τέλη διέλευσης από την κοινοπραξία Transbalkan
Pipeline που θα αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του
έργου. Τα τέλη για τις χώρες διέλευσης του αγωγού έχουν
υπολογισθεί να είναι χαμηλά γύρω στο 1 δολάριο ανά τόνο ( για
κάθε χώρα) προκειμένου ο αγωγός να είναι ανταγωνιστικός.
Δεδομένου ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση ο αγωγός έχει
σχεδιαστεί να μεταφέρει 35 - 40 εκατ. τόνους πετρελαίου το
χρόνο, θα δημιουργηθεί για την Ελλάδα άμεσο οικονομικό όφελος
της τάξεως των 35 - 40 εκατ. δολαρίων ετησίως.

To μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού θα διατεθεί για την
ανάπτυξη της Θράκης. Το έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει επίσης
στη δημιουργία περίπου 300 νέων θέσεων εργασίας στη φάση
κατασκευής του, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει προσέλκυση και
άλλων επενδύσεων.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Σε κάθε περίπτωση τα άμεσα οφέλη για τις ελληνικές εταιρείες
θα είναι ποσοστά επί των κερδών της κοινοπραξίας και έμμεσα
οφέλη, η συνεργασία με ορισμένους από τους μεγαλύτερους
ενεργειακούς κολοσσούς διεθνώς ενδεχομένως και κάποιες νέες
συνεργασίες στο μέλλον.
Τέλος, αναμένεται ότι η σύμπραξη ανάμεσα στον ελληνικό και
τον ρωσικό πετρελαϊκό όμιλο θα ασκήσει ισχυρές πιέσεις στο
σύνολο των ενεργειακών ομίλων της Ελλάδας τόσο στο κομμάτι
της εμπορίας όσο και της διύλισης.
Κύκλοι της αγοράς πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι αργά η γρήγορα
και ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων θα αναζητήσει και αυτός
το δικό του στρατηγικό σύμμαχο, ο οποίος θα διαθέτει τις δικές του
πετρελαιοπηγές.
Επισημαίνεται ότι τα ΕΛΠΕ με τη συμμετοχή τους στην
Κοινοπραξία Transbalkan Pipeline σε συνδυασμό και με την
αναβάθμιση λόγω του αγωγού της ελληνικής ενεργειακής αγοράς
αποτελούν ελκυστικό στόχο για στρατηγικές συμμαχίες με ξένο
πετρελαϊκό όμιλο. Άλλωστε από μόνη της η συμμετοχή τους στην
κοινοπραξία αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία τους, τόσο
από τη συμμετοχή τους στα κέρδη του αγωγού όσο και από το
χαμηλότερο κόστος μεταφοράς των προμηθειών τους σε αργό
πετρέλαιο ( η διέλευση δια ξηράς κοστίζει λιγότερο συγκριτικά με
τη μεταφορά μέσω τάνκερ).

Φυσικά τα πάντα θα εξαρτηθούν από τους όρους συμμετοχής
των ΕΛΠΕ στην κοινοπραξία του αγωγού όπως τα ποσοστά, τα
πρόσθετα οικονομικά οφέλη, π.χ εγγυήσεις για τα ίδια κεφάλαια
που θα βάλουν για την κατασκευή του έργου, κ. α.
Η κατασκευή του αγωγού δεν θα ανατεθεί μόνο σε ελληνικά
χέρια, αφού για το διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί αναμένεται να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον αρκετοί από τους μεγαλύτερους ομίλους
με εξειδίκευση στην κατασκευή αγωγών, οστόσο θεωρείται βέβαιο
ότι ένα μεγάλο μέρος των υπεργολαβιών θα κατασκευαστεί από
έλληνες εργολάβους, αλλά και από εταιρείες που ειδικεύονται στη
μελέτη και το σχεδιασμό τέτοιων έργων.
Θεωρείται αυτονόητο ότι ένα σημαντικό κομμάτι της πίτας αυτής
θα επωφεληθούν εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τα μέλη της
κοινοπραξίας,

όπως

είναι

η Ασπροφός

των

Πετρελαίων, η Προμηθέας Γκας του ομίλου Κοπελούζου.

Ελληνικών

3.3

Ρωσία

Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη είναι το
πλέον «ώριμο» τμήμα, αλλά όχι το πιο σημαντικό για τους
Ρώσους, καθώς προηγείται το φυσικό αέριο και η πρόσβαση της
Μόσχας στον αγωγό Κασπίας- Δυτικής Ευρώπης. Το κόστος και
των δύο έργων σε πλήρη λειτουργία προσεγγίζει τα 2.5 δις. Ευρώ,
αλλά η αξία του δεν είναι μόνον οικονομική αφού ο κ. Πούτιν
επιδιώκει την υπογραφή γενικότερης ενεργειακής συμφωνίας.
Για το απέραντο δίκτυο των ρωσικών πετρελαιαγωγών ο μόλις
288 χλμ και 35-50 εκατ. τόνων ετησίως δυναμικότητας αγωγός
από

το

βουλγαρικό

λιμάνι

του

Μπουργκάς

ως

την

Αλεξανδρούπολη είναι μικρός. Ωστόσο αποτελεί το πρώτο βήμα
για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου της Μόσχας που
στοχεύει

στην

αναμόρφωση

του

δικτύου

διέλευσης

των

ενεργειακών δρόμων.
Τα ποικίλα προβλήματα που ανέκυψαν στην τρανζίτ μεταφορά
ρωσικού πετρελαίου μέσω των παραδοσιακών

εταίρων της

Ρωσίας, όπως η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Πολωνία και οι χώρες
της Βαλτικής, είναι οι αιτίες που έπεισαν το Κρεμλίνο να
αναζητήσει διέξοδο προς το νότο.
Για

την

κατασκευή

Αλεξανδρούπολη

επί

του

πετρελαιαγωγού

14 χρόνια

οι

Μπουργκάς

ελληνικές

-

κυβερνήσεις

επιχειρούσαν να πείσουν τη Μόσχα να το δεχθεί αλλά η
πραγμάτωση του έργου παρεμποδιζόταν στην απροθυμία των
ρωσικών εταιρειών, έγινε τελικά εφικτή για τρεις κύριους λόγους :

- ο πρώτος λόγος είναι το ράλι των διεθνών τιμών του
πετρελαίου, που το καθιστά βιώσιμο παρά το υψηλό
λειτουργικό του κόστος.
- Ο δεύτερος λόγος, ο αυξανόμενος συνωστισμός των τάνκερ
στα Στενά του Βοσπόρου όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν
τη

μία

εβδομάδα

εκατοντάδων

και

χιλιάδων

μεταφράζονται
δολαρίων

για

σε
τις

απώλειες
πετρελαϊκές

εταιρείες.
- Ο τρίτος και εξίσου σημαντικός είναι η απόφαση της Μόσχας
να απεξαρτηθεί από την Τουρκία σαν χώρα τρανζίτ ρωσικών
πετρελαίων στη Δύση.
Εάν το έργο του Μπουργκάς δεν προχωρούσε αυτό θα σήμαινε
την πλήρη εξάρτηση της Ρωσίας από την Τουρκία αναφορικά με
τις νότιες οδούς διοχέτευσης των πετρελαίων της Κασπίας,
δεδομένου και ότι ο ανταγωνιστικός για τα ρωσικά συμφέροντα
αγωγός Μπακού - Τσειχάν διέρχεται από τουρκικό έδαφος.
Η Μόσχα αν δεν υπήρχε ο αγωγός Μπουργκάς θα έμενε όμηρος
των τουρκικών απαιτήσεων λόγω

του αυξημένου

κόστους

διέλευσης μέσω Στενών και της απουσίας εναλλακτικών οδών για
τους 11 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου που συγκεντρώνονται στη
Μαύρη Θάλασσα.

Από πλευράς των Ρώσων, τρεις ρωσικές εταιρείες η Transeft η
κρατική

εταιρεία

που

κατασκευάζει

τους

ρωσικούς

πετρελαιαγωγούς, η Gazpromneft η πετρελαϊκή θυγατρική του
κολοσσού του φυσικού αερίου Gazprom και η Posneft μέσω της
εταιρείας

Πετρελαιαγωγός

Μπουργκάς

-

Αλεξανδρούπολη

μοιράζονται το 51 %. Για τη Μόσχα το να έχει την απόλυτη
πλειοψηφία στην εταιρεία που θα εκμεταλλεύεται τον αγωγό ήταν
αδιαπραγμάτευτη θέση εξ’ αρχής.
Το παζάρι όμως δεν έχει τελειώσει. Το μερίδιο που εκ των
πραγμάτων θα έχουν οι Ρώσοι στην εκμετάλλευση του αγωγού
φαίνεται ότι τελικά δεν τους αρκεί. Η Μόσχα δεν κάνει ούτε βήμα
πίσω στο ποσοστό συμμετοχής της στην κοινοπραξία που θα
συσταθεί για την υλοποίηση του έργου και πλέον αρνείται να δώσει
εγγυήσεις για τις ποσότητες πετρελαίου που θα διέρχονται από τον
αγωγό.
Η ρωσική πλευρά φαίνεται ότι θέλει να μοιραστεί το ρίσκο των
εγγυήσεων, βάζοντας στο παιχνίδι τους Αμερικανούς, χωρίς όμως
να τους παραχωρεί

δικά

της ποσοστά

συμμετοχής

στην

κοινοπραξία, αλλά ζητώντας από τους δύο « φτωχούς συγγενείς»,
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, να τους δώσουν τμήμα από τα δικά
τους μερίδια (24,5 % καθεμία).
Ταυτόχρονα η ρωσική πλευρά απαιτεί να έχει τη διαχείριση και
των 288 χιλιομέτρων του αγωγού, συμπεριλαμβανομένου και του
ελληνικού κομματιού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις
ελληνικές εταιρείες, που θεωρούν ότι το ελληνικό τμήμα πρέπει να
παραμείνει στην αρμοδιοτητά τους.

Η Μόσχα θα ήθελε τα διόδια που θα καταβάλλουν οι εταιρείες
στην εταιρεία του αγωγού να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλά
αφού θα τα πληρώσουν οι ίδιες

οι ρωσικές εταιρείες για να

περάσουν

Αντίθετα

τα

πετρέλαια

τους.

οι

ελληνικές

και

βουλγαρικές εταιρείες θέλουν να καθοριστούν σε υψηλότερα
επίπεδα, αψού τα μόνα οφέλη που θα έχουν από τη συμμετοχή
τους στην κοινοπραξία, είναι τα έσοδα από την είσπραξη των
διοδίων.
Όχι μόνο θα γίνει διυλιστήριο στην Αλεξανδρούπολη αλλά θα
είναι και ρωσικής ιδιοκτησίας. Η Ρωσία παρότι ελέγχει συντριπτικά
μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών των υδρογονανθράκων της
Κασπίας στη Δύση (εκτός από προμηθευτή

αποτελεί

και

διαμετακομιστικό κέντρο κυρίως των Landlocked Καζακστάν και
Τουρκμενιστάν) εντούτοις δυσκολεύεται να αξιοποιήσει αυτό το
στοιχείο για εκμετάλλευση του πετρελαίου και των παραγωγών του
πέραν της περιοχής της Μαύρης Θάλασσα, κυρίως λόγω του ότι δε
διαθέτει σημαντικό αριθμό δικών της ή ελεγχόμενων από αυτήν
διυλιστηρίων σε κράτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Με εξαίρεση δύο διυλιστήρια στις Ρουμανία και Βουλγαρία, η
Μόσχα αντιμετωπίζει δυσκολίες απόκτησης κέντρων διύλισης του
πετρελαίου στην υπόλοιπη Βαλκανική.
Η προοπτική υλοποίησης του Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη
καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη χώρων έλεγχου και διαχείρισης
τόυ προερχόμενου από τη Ρωσία πετρελαίου σε ελληνικό έδαφος
ώστε να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης

αυτού, ακόμη και μεταπώλησης του αλλά και των παραγωγών του
σε υψηλότερες τιμές.
Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα θα μπορεί να διαθέτει ευκολότερα
τα προϊόντα της στην παγκόσμια αγορά αφού θα έχει αποκτήσει
πρόσβαση σε ένα γεωγραφικό χώρο (αυτόν της Βαλκανικής) από
τον οποίο οι ενεργειακές της εταιρείες απέχουν.
Επειδή τα κρατικά διόδια για τον Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη
έχουν καθοριστεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η διύλιση του
προερχομένου από τον εν λόγω αγωγό πετρελαίου και η
συνακόλουθη μετατροπή του σε παράγωγα θα είναι περισσότερο
προσοδοφόρα για τις ρωσικές εταιρείες και θα γλιτώσουν από τα
υψηλά transit fees που πληρώνουν σε άλλες περιπτώσεις.
Δυνητικά το εν Ελλάδι ιδιαίτερα υψηλό κόστος διύλισης δίνει την
ευκαιρία

στις

ρωσικές

εταιρείες

να

σπάσουν

την

αγορά

προσφέροντας παράγωγα του αργού πετρελαίου μέσω των
διυλιστηρίων τους σε χαμηλότερες τιμές.

ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.1 Π εριβαλλοντικές επ ιπ τώ σειc του ττετοελαιανωνού
Mπoupvκάc - Αλε£/πόλη.

Όπως συμβαίνει με κάθε έργο, έτσι και ο αγωγός ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη παρουσιάζει περιβαλλοντικούς κινδύνους για
τους οποίους πρέπει να γίνουν σχετικές προβλέψεις και να
ληφθούν μέτρα.
Στη χώρα μας οι περισσότεροι είδαν θετικά τη νέα δυνατότητα
μεταφοράς πετρελαίου με τη βοήθεια των αγωγών και μεγάλων
τάνκερ αντί για μικρότερα, που εκτελούσαν ως σήμερα τη
μεταφορά καθ’ όλη τη διαδρομή. Η αλλαγή της μέχρι σήμερα
μονοπωλιακής κατάστασης, της μεταφοράς με μικρά πλοία μέσω,
Βοσπόρου, κρίθηκε ότι θα ήταν καλό για τη χώρα μας.
Μερικούς μήνες μετά, όμως, αποκαλύπτεται η πραγματική
απειλή για την Ελλάδα και το υδάτινο οικοσύστημα της.
Αποκαλύπτεται το μέγεθος του κινδύνου μεταφοράς πετρελαίου τα
οποία θα επηρεάσουν το δικό μας θαλάσσιο περιβάλλον πολύ
περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Μεσογείου με συνέπειες
που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Ίσως

ο

σημαντικότερος

κίνδυνος

να

είναι

ο

διάπλους

δεξαμενόπλοιο κατηγορίας super tanker από την περιοχή του
Ανατολικού Αιγαίου, κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα.
«Ακόμα και με αυστηρότερα περιβαλλοντικά standards και με
πλοία

υψίστης

ασφαλείας

για

αποφυγή

περιβαλλοντικής

καταστροφής σε συνέχεια ατυχήματος δεν μπορεί να αφεθεί στην
τύχη», δηλώνει σχετικά ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης διευθυντής του
ελληνικού γραφείου της Greenpeace.
Όπως προκύπτει από διάφορες μελέτες η

απόρριψη των

ερμάτων (θαλασσινό νερό ή αλλιώς σαβούρα με το οποίο γεμίζουν
οι δεξαμενές του πλοίου προκειμένου να διατηρείται η ευστάθεια
του όταν πλέει χωρίς πετρέλαιο) από τα πλοία χωρητικότητας
περίπου 150.000 τόνων, είναι μία από τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Όταν το πλοίο ετοιμάζεται να παραλάβει φορτίο, πραγματοποιεί
διαδικασίες αφαιρετισμού. Δηλαδή ξαναρίχνει το θαλάσσιο έρμα
από τις δεξαμενές φορτίου στη θάλασσα. Ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες, τα καράβια θα παίρνουν ως έρμα ποσότητα νερού, η
οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 20% και 60% της χωρητικότητας του
τάνκερ με 33% ως μέση τιμή. Αυτό μεταφράζεται σε 33.000 κ.μ.
ημερησίως. Ισοδυναμεί με ποσότητα λημμάτων μίας πόλης
200.000 κατοίκων.
Επίσης οι διάφορες μελέτες μας δείχνουν ότι η θαλάσσια
περιοχή της Αλεξανδρούπολης, κυρίως ανατολικά προς το Δέλτα
του Έβρου, είναι σχετικά κλειστή, αβαθής και χαρακτηρίζεται από
αμμονησίδες και ξέρες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η όποια έκχυση
πετρελαίου

γρήγορα

ρυπαίνει

το

βυθό,

πολύ

δύσκολα

εγκλωβίζεται και ακόμη πιο δύσκολα εξουδετερώνεται' είναι λοιπόν
εύκολο να μαντέψουμε ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα συμβεί
πλήρης

διατάραξη

του

οικοσυστήματος

με

εξαφάνιση

ανυπολόγιστου αριθμού ειδών. Πολλές από τις συνέπειες θα είναι
μη αναστρέψιμες ή αναστρέψιμες σε περίοδο πεντηκονταετίας.

24 Μαρτίου του 1989
Το πετρελαιοφόρο Εξόν Βαλντέζ προσέκρουσε σε σκόπελο στην
περιοχή Πρίνς Ουίλιαμ Σάουντ, 65 χιλιόμετρα από την ακτή της
Αλάσκας. Είχε χωρητικότητα περίπου 211.000 τόνων πετρελαίου.
Μολύνθηκαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα της ακτής. Στάθηκε αιτία να
εξαφανιστούν

περίπου,

250.000

θαλάσσιες ενυδρίδες, 300 φώκιες.

θαλάσσια

πούλια,

2800

12 Δεκεμβρίου 1999
To δεξαμενόπλοιο « Erika » βυθίστηκε στον Ατλαντικό περίπου
80 χιλιόμετρα από τις γαλλικές ακτές. Είκοσι χιλιάδες τόνοι
πετρελαίου έπεσαν στη θάλασσα και
μολύνθηκαν.

περίπου 360 χιλιόμετρα

Χίλια εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα θα έχει

έκταση η

πετρελαιοκηλίδα σε περίπτωση που συμβεί ένα ναυτικό ατύχημα
στο Αιγαίο στη ρότα που εκτελούν τα πετρελαιοφόρα πλοία.
Δηλαδή στη θαλάσσια διαδρομή από το στενό Λέσβου-Βορείων
Σποράδων, κοντά στην Εύβοια ή ανάμεσα στα Κύθηρα και την
Κρήτη, την οποία θα χρησιμοποιούν πολλά πετρελαιοφόρα
προκειμένου να προσεγγίζουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
όταν

λειτουργήσει

ο

αγωγός

πετρελαίου

Μπουργκάς-

Αλεξανδρούπολη. Όσο για την περιοχή που θα μολυνθεί,
υπολογίζεται σε 110 χιλιόμετρα ακτογραμμών.
Υπάρχει όμως και ακόμη χειρότερο σενάριο: Σε περίπτωση που
από ένα πετρελαιοφόρο χυθούν στο Αιγαίο 100.000 τόνοι
πετρελαίου η πετρελαιοκηλίδα μπορεί να καλύψει έκταση 5.600
τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ οι ακτογραμμές που θα υποστούν
τις συνέπειες θα φτάσουν τα 240 χιλιόμετρα.
Στοιχεία από παλιότερες πετρελαιοκηλίδες, δείχνουν ότι η
ρύπανση θα προκαλέσει προβλήματα σε αμμώδεις και βραχώδεις
ακτές, στην παράκτια βλάστηση, το πλαγκτόν.
Αυυώδειο ακτές: Το πετρέλαιο δεν αποκολλάται εύκολα από τις
επιφάνειες που ρυπαίνει. Όταν μάλιστα βρίσκεται ακόμα σε υγρή
μορφή, τότε απορροφάται σε μεγαλύτερο βάθος. Εκεί λόγω
χαμηλότερης διαθεσιμότητας οξυγόνου δεν ευνοείται η αποδόμηση
του πετρελαίου, το οποίο διατηρεί τις ταξικές του ιδιότητες για
μεγαλύτερο διάστημα.

Βραγώδεις ακτές: Οι επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων στα
οικοσυστήματα των βραχωδών ακτών είναι ιδιαίτερα σοβαρές.
Ένας μεγάλος αριθμός ζώων και τα πιο ευαίσθητα κόκκινα και
πράσινα άλγη πεθαίνουν.

13 Νοεμβρίου 2002
Το δεξαμενόπλοιο « Prestige » βυθίστηκε σε απόσταση 270
χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας στη Βόρεια Ισπανία.
Μετέφερε περίπου 70000 τόνους αργού πετρελαίου. Διέρρευσαν
64000 τόνοι πετρελαίου. Περίπου 250000 θαλασσοπούλια βρήκαν
τον θάνατο.

Πέρα από όλες αυτές τις επιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες
πτυχές του οικολογικού κινδύνου που συνιστά η λειτουργία του
έργου. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο αγωγός και οι
εγκαταστάσεις του θα βρίσκονται κοντά στο δάσος της Λαδιάς,
σημαντικό οικοσύστημα, ενώ πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί το
πόσο κοντά στο Δέλτα του Έβρου θα καταλήγει ο αγωγός.
Δεν είναι όμως μόνο η τουριστική βιομηχανία της χώρας που θα
τεθεί σε καταστάσεις άμεσου περιβαλλοντικού ρίσκου. Στο σκηνικό
τούτο θα πρέπει να προσμετρηθούν δύο ακόμα σημαντικές
μεταβλητές.
Η πρώτη αφορά την αλιεία και ιδιαίτερα την παράκτια με τα
18.000 αλιευτικά σκάφη και τις ισάριθμες οικογένειες που
εξασφαλίζουν τον επιούσιο τους με αυτά. Φυσικά δεν πρέπει να
λησμονούμε και τις υδατοκαλλιέργειες, που σήμερα αποτελούν ένα
σημαντικό μέρος ΑΕΠ.
Ο μεγαλύτερος, ίσως από όλους τους κινδύνους, είναι οι
υετανάστες οονανισυοί που γίνονται «εισβολεκ» από άλλες
θάλασσες, όταν μεταφέρονται άθελα τους παρασυρμένοι από το
νερό με το οποίο πρέπει να γεμίσει τα ντεπόζιτα ένα πλοίο, εκεί
που θα ξεφορτώσει το πετρέλαιο. Μόλις γυρίσει θα αδειάζει το
νερό αυτό, για να ξαναγεμίσει τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο.

Ξένα είδη θαλάσσιαο
Ε uig άλλη

και

υεταφέοονται από uia θάλασσα

όταν κάποια βρουν

ιδανικές συνθήκες

αναπτύσσονται και επικρατούν. Πολλές φορές πολλαπλασιάζονται
με τόσο μεγάλους ρυθμούς που εξαφανίζουν τα άλλα είδη που
ήταν στην περιοχή.
Γνωστή

η

περίπτωση

του

πράσινου

φυκιού

το

οποίο

μεταφέρθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο από τη Βόρεια Ασία στη
Μεσόγειο. Ξεκίνησε να εισβάλλει από τη Γαλλία, πέρασε από την
Ιταλία στο Ιόνιο και τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσαν οι ειδικοί
στο Σιζάκ δείχνουν, ότι συνεχίζει να εξαπλώνεται σταθερά, έχοντας
εγκατασταθεί για τα καλά και σε περιοχές του Ιονίου Πελάγους.
Επιβάλλει την «μονοκαλλιέργεια» του αντικαθιστώντας όλα τα
άλλα φυτά του βυθού και κατά συνέπεια εξαφανίζονται τα ψάρια
που δεν βρίσκουν τροφή. Ενώ δείχνουν όμορφα και αθώα, τα
καταπράσινα λιβάδια που σχηματίζει,

στην πραγματικότητα

καταστρέφει πλήρως τον κύκλο της

ζωής και εξαφανίζει,

κυριολεκτικά όλο το οικοσύστημα.
Υπολογίζεται

ότι

η συνολική

ποσότητα

του

νερού

που

μεταφέρεται ετησίως, σαν «Ύδωρ Έρματος», για εξυπηρέτηση των
θαλάσσιων μεταφορών, όλου του πλανήτη, είναι τόση όση η
ποσότητα του νερού όλης της Αδριατικής (δέκα δισεκατομμύρια
τόνοι). Αντίστοιχα

μεγάλος είναι και ο αριθμός των ^ένων

οονανισυών που εισβάλλουν σήμερα από uia θάλασσα σε
υία άλλη.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε τέτοιο σοβαρό
κίνδυνο. Παρόλο που

ανέκαθεν πολλά τάνκερ από τη Μαύρη

θάλασσα, περνούν τα στενά του Βοσπόρου και ταξιδεύουν δια
μέσου της χώρας μας, ποτέ δεν κινδυνέψαμε, γιατί δεν γινόταν
φόρτωση πετρελαίου σε χωρικά μας ύδατα. Ο κίνδυνος για τη
χώρα μας ξεκινάει από τη στιγμή που ο αγωγός θα καταλήγει σε
λιμάνια από τα οποία μετά θα φορτώνεται το πετρέλαιο στα
τάνκερ.

Θαλάσσιο Ατύχημα

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να ληφθεί, σε περίπτωση που το
έργο χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η όποια έχει ως
πρώτη της προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος. Το
αν θα γίνει τελικά κάτι τέτοιο μένει να το δούμε.

4.2

«Το ιΕυοωπαϊκό δίκαιο έργεται να κατονυρώ σει

την προστασία του ττεοιβάλλοντος».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα θεσμικό πλαίσιο για το
περιβάλλον που ξεκινά από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και
έχει διαμορφωθεί σε μία σειρά περίπου 300 διατάξεων. Το σύνολο
του κοινοτικού δικαίου σε περίπτωση ρύπανσης εφαρμόζεται. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η
χωροθέτηση του έργου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει τις
προστατευόμενες περιοχές.
Ο Αγωγός περνάει κοντά από δύο προστατευόμενες περισχές,
τον υδροβιότοπο του Δέλτα και το Δάσος της Δαδιάς, επομένως
στη χωροθέτηση πρέπει να εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία κατ’
αρχήν.
Επιπλέον, το δίκαιο προβλέπει διατάξεις για την προστασία της
θάλασσας και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο.
Εκεί έχουμε μία συνεργασία του καθαρά διεθνούς δικαίου και του
κοινοτικού Ευρωπαϊκού δικαίου με αρκετά σημαντικές διατάξεις και
κυρώσεις για την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας, αλλά
ακόμη και για το είδος των πλοίων, τα οποία θα έρθουν να
φορτώσουν το πετρέλαιο, τα πετρελαιοφόρα.
Επιπλέον έχουμε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

που

είναι

η . αρχή

της

πρόληψης,

δηλαδή

να

προλαμβάνουμε κατά την αδειοδότηση του έργου τη ρύπανση και
της προφύλαξης που είναι μία νέα αρχή και προβλέπει ότι ακόμα

και όταν πιθανολογείται κίνδυνος, λαμβάνονται μέτρα για την
προστασία της ζωής των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Με τους μηχανισμούς αυτούς, το Ευρωπαϊκό δίκαιο έρχεται να
κατοχυρώσει την προστασία του περιβάλλοντος και το σημαντικό
στοιχείο είναι ότι σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται και
επιβάλλεται. Δηλαδή η Ελλάδα αν δεν τηρήσει το δίκαιο αυτό,
καταδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

4.3 Α ντιδ οά σ εκ και φόβοι Tnc Koivnc w ώ u η c
Ανησυχίες

και

ερωτηματικά

διατύπωσε

ο

Δήμαρχος

Αλεξανδρούπολης Γιώργος Αλεξανδρής για το ζήτημα του αγωγού
πετρελαίου λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι « εμείς δεν
πανηγυρίσαμε για την επίτευξη της πολιτικής συμφωνίας του. Δεν
μας καθησυχάζουν οι διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν οι πιο
σύγχρονες μέθοδοι για την κατασκευή

και λειτουργία του

πετρελαιαγωγού, θέλουμε στα χέρια μας το μεγαλύτερο μέρος των
ανταποδοτικών

τελών,

πρέπει

να

ξεκαθαρίσουν

τα

περί

παράπλευρων δραστηριοτήτων (π.χ. διυλιστήριο)».
Ανακοίνωσε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα υπάρξει συνάντηση
με το νέο Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Φώλια και ανέφερε ότι «η
πόλη που θα δεχθεί τον αγωγό είναι η Αλεξανδρούπολη και αυτή
θα δεχθεί όλα τα αρνητικά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε
καθολικά αντίθετοι με τον αγωγό. Θα προσπαθήσουμε να
περισώσουμε αυτά που πρέπει για τη μελλοντική ζωή των παιδιών
μας...»
Αντιδήμαρχος Μπουργκάς:

«Χρειάζεται

ενημέρωση

και

πληροφόρηση»
Πράγματι τα έργα που συσχετίζονται με την οικοδόμηση του
πετρελαιαγωγού παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα και η κοινή
γνώμη είναι πολύ ευαίσθητη ως προς το θέμα αυτό.

Υπάρχουν αρκετά υπέρ και αρκετά κατά. ΓΓ αυτό το λόγο, εμείς,
ως τοπικές αρχές και του Μπουργκάς και της Αλεξανδρούπολης,
έχουμε βάλει το μεγάλο στόχο να ενημερώσουμε σωστά τον
κόσμο, ώστε όλοι να καταλάβουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα αυτού του έργου.
Βέβαια, ο κόσμος δικαιολογείται να έχει τέτοιες αντιδράσεις, αλλά
για μας ως τοπικές αρχές, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών,
γνωρίζουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στην έλλειψη
πληροφοριών.

4.4 Ποοβληυατισυοί και avTioonaEic.
Τον έντονο προβληματισμό και σε αρκετές περιπτώσεις την
τεκμηριωμένη αντίθεσή τους στην κατασκευή και λειτουργία του
έργου

εξέφρασαν

όσοι

συμμετείχαν

στη

συζήτηση,

που

πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των εισηγήσεων, κατά τη
διάρκεια της διάσκεψης.
«Ξαφνικά ανακαλύψαμε τα πολλά προβλήματα που θα επιφέρει
ο αγωγός, αργήσαμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, ας
συναποφασίσουμε τι ανάπτυξη θέλουμε» ήταν τα λόγια του
βουλευτή της ΝΔ Άκη Γεροντόπουλου.
« Να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι έναντι
όλων των ζητημάτων που θα μας παρουσιαστούν και να
συνδέσουμε το Δ’ ΚΠΣ με τον αγωγό» πρότεινε ο Νομάρχης
Έβρου Ν. Ζαμπουνίδης.
« Να θέσουμε εμείς όρους, να ζητήσουμε σαφείς δεσμεύσεις»
ήταν η θέση του Δημάρχου Αιγείρου, « θα υπάρξουν προβλήματα,
στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις και λύσεις», εκτίμησε ο
εκπρόσωπος του Δήμου Αδριανούπολης. Έντονες επιφυλάξεις και
ανησυχίες εξέφρασε ο Δήμαρχος Λακατάμιας Κύπρου και ο
Δήμαρχος Τοπόλοβγκραντ.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πόλη και Πολίτες» κ.
Ευάγγελος

Λαμπάκης,

στάθηκε . ιδιαίτερα

στο

ζήτημα

της

κοινωνικής συναίνεσης ως προς την κατασκευή τσυ αγωγού,
υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
Από

την

πλευρά

Πανεπιστημίου

του,

Θράκης

κ.

ο

λέκτορας

Στέλιος

του

Σκιάς

Δημοκρίτειου
εξέφρασε

τον

προβληματισμό του για το «ανεπαρκές και παιδαριώδες», όπως το
χαρακτήρισε, νομοθετικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Βουλγαρία,
σχετικά με τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή όλων εκείνων των
ασφαλιστικών δικλείδων, που θα συντελούν αποφασιστικά στην
προστασία του περιβάλλοντος, για έργα μικρότερης κλίμακας και
μικρότερου βαθμού δυσκολίας κι επικινδυνότητας, εκτιμώντας ότι η
σημερινή νομοθεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους κινδύνους
που ενέχει ένα έργο, όπως ο πετρελαιαγωγός.
Η δημοσιογράφος από τη Βουλγαρία κα. Αιμιλία Μπαχάροβα,
αναφέρθηκε στις αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού
για τη χώρα της.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η κατασκευή και μόνο του
πετρελαιαγωγού θα καταστρέψει τις προστατευόμενες περιοχές
από τις οποίες θα διέλθει, οδηγώντας αρκετά είδη ζώων στον
αφανισμό. Ανέφερε ακόμη ότι θα χαθούν οι οποίες ευκαιρίες για
άλλες μορφές ανάπτυξης, όπως είναι ο τουρισμός, με απστέλεσμα
να χαθούν περίπου 90 εκατομμύρια λέβα, ετησίως, από την
απαξίωση του τουρισμού.

Τόνισε ακόμη ότι θα πρέπει να εισακουστούν και να ληφθούν
σοβαρά υπόψη οι φωνές διαμαρτυρίας που ακούγονται και στις
δύο χώρες, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μία ισχυρή
νομοθεσία, που θα προστατεύει στο έπακρο τις δύο χώρες και τις
θάλασσές τους.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης κ.
Δημήτρης Αμπατζής, επισήμανε πως υποχρέωση της πολιτείας
είναι να προστατεύσει το περιβάλλον, αλλά και να φροντίσει για
την ανάπτυξη της χώρας.
Τόνισε ότι, άμα τη κατασκευή του πετρελαιαγωγού, θα πρέπει να
είναι υποχρεωτική η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των πλοίων
που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, να υπάρχει στρατηγική
διαχείριση των υδάτων του έρματος και οι δύο χώρες να
βρίσκονται

σε

επικοινωνία

με

ινστιτούτα

οικολογίας

και

ωκεανογραφίας για την καλύτερη διαχείριση των ζητημάτων του
περιβάλλοντος.
Στη διάσκεψη συμμετείχε και εκπρόσωπος του WWF, ο κ.
Γιώργος Κατσαδωράκης, ο οποίος υποστήριξε πως το ερώτημα
που πρέπει να απασχολήσει τις αρχές και τους φορείς του Έβρου
είναι εάν ταιριάζει το έργο του πετρελαιαγωγού και οι επιπτώσεις
που θα επιφέρει, με τον τύπο της ανάπτυξης που έχουν σχεδιάσει
για την περιοχή μας. Παράλληλα, σημείωσε ότι εάν πάρουμε ως
δεδομένο ότι ο αγωγός θα κατασκευαστεί, θα πρέπει να δούμε
τους τρόπους, ώστε να μη διαστρεβλωθεί αυτός ο τύπος
ανάπτυξης.

Διερωτήθηκε

ακόμη

εάν

οι

αρχές

του

Έβρου

είναι

ικανοποιημένες από τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα
προστατεύονται

οι

σημαντικοί

«πνεύμονες»

της

περιοχής,

εκτιμώντας ότι «τα Δέλτα του Έβρου βρίσκονται ήδη σε κακά
χάλια».
Ο κ.

Παναγιώτης

Παρασκευόπουλος,

χημικός

μηχανικός,

υγιεινολόγος, τόνισε ότι δε θα πρέπει να προστατέψουμε το
περιβάλλον μόνο ως αυταξία, αλλά ως αναπτυξιακό πόρο,
σημειώνοντας παράλληλα ότι θα χαθούν περίπου 4 με 5 χιλιάδες
θέσεις εργασίας λόγω του αγωγού, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα
αντιαναπτυξιακό έργο για την περιοχή.
Ανέφερε ακόμη πως η λειτουργική ρύπανση στην περιοχή της
Αλεξανδρούπολης δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή στην περιοχή
του Μπουργκάς,

καθώς στη

Βουλγαρία δε θα έχουν να

αντιμετωπίσουν το έρμα των πλοίων.
Ο κ. Γιάννης Τέντες, επίκουρος καθηγητής βιοχημείας στο τμήμα
Ιατρικής του ΔΠΘ, επισήμανε πως τα λεγάμενα αντισταθμιστικά
Οφέλη για την περιοχή (35-50 εκ. δολάρια) δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να αντισταθμίσουν την οικολογική καταστροφή που θα
συντελεστεί στον νομό.
Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Λασκαράκης, επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Πορεία στο Μέλλον», σημείωσε πως είναι
ανάγκη

να

προχωρήσει

ο

Δήμος

Αλεξανδρούπολης

σε

συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου, το αστικό
περιβάλλον της πόλης, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Έτσι, ανέφερε ττως θα ττρέπει να εκπονηθεί μία ολοκληρωμένη
μελέτη σκοπιμότητας του έργου, ο Δήμος να αναλάβει υπεύθυνα
την αντιρρυπαντική

προστασία

της περιοχής

και

να

μην

εφησυχάσει λεπτό, να φροντίσει ακόμη για τη διασφάλιση της
αλιευτικής παραγωγής, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του Δ' ΚΠΣ
και σε σχέση με το εν λόγω έργο, να υπάρξει ειδική εκπαίδευση
του λιμενικού σώματος, να δημιουργηθεί ένα κέντρο στήριξης
επιχειρηματιών,

για

την

προσαρμογή

τους

στη

νέα

πραγματικότητα.
Ο κ. Χρήστος Λαζόπουλος, μέλος της Οικολογικής Εταιρείας
Έβρου και της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά του πετρελαιαγωγού,
τόνισε ότι μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2000
υπογραφές από πολίτες που αντιτίθενται στη

δημιουργία του

αγωγού, επισημαίνοντας ότι υπάρχει στην κοινωνία κόσμος, ο
οποίος όχι μόνο ανησυχεί γΓ αυτό το έργο, αλλά παίρνει και
ξεκάθαρη θέση ενάντια στον αγωγό γιατί πιστεύει

ότι αγωγός

έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα αναπτυξιακή προοπτική κι
ότι θα έχει περισσότερο κόστος απ’ ότι όφελος.
Επίσης, από την Πρωτοβουλία Πολιτών κατά του αγωγού, ο κ.
Γιάννης Κοντακίδης, εκτίμησε ότι «το έργο δεν είναι ούτε καν στο
παρά πέντε», προτρέποντας όλους να μιλήσουν καθαρά στην
κοινωνία, χωρίς άλλα, μεγάλα ψέματα.
Τόνισε ακόμη ότι το έργο του πετρελαιαγωγού δεν είναι συμβατό
με τον όποιον σχεδιασμό υπάρχει για την περιοχή και την
ανάπτυξη της, υπογραμμίζοντας ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ένας
συνεχής

δίαυλος

επικοινωνίας

μεταξύ

των

πολιτών

του

Μπουργκάς

και

της Αλεξανδρούττολης

εμπειριών κι απόψεων.

για

την

ανταλλαγή

4.5 E uedvetikcc οι auv£WEi£C του ανωνού
Η κατασκευή και η μετέπειτα λειτουργία του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη μετά την υπογραφή της πολιτικής
συμφωνίας

μεταξύ

των

εμπλεκόμενων

χωρών,

Ελλάδας,

Βουλγαρίας και Ρωσίας άρχισε σιγά- σιγά να δρομολογείται, αλλά
ταυτόχρονα αύξησε και τις φωνές εκείνες που τάσσονται υπέρ ή
κατά της κατασκευής του.
Πολλοί είναι αυτοί που τονίζουν τις ενδεχόμενες καταστροφικές
συνέπειες που θα έχει στο θαλάσσιο πλούτο της περιοχής, στο
φυσικό περιβάλλον καθώς και στην πλούσια αλιευτική πανίδα της
περιοχής, μιας και ο υδροβιότοπος του Δέλτα του Έβρου αποτελεί
ένα φυσικό καταφύγιο αναπαραγωγής και ανάπτυξης πολλών
ειδών ψαριών που ζούνε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι φωνές που δηλώνουν ότι η
κατασκευή του αγωγού θα συμβάλλει στη μείωση της πιθανότητας
ατυχήματος καθώς θα ελαττωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση που
παρατηρείται σήμερα στα Στενά των Δαρδανελίων.
Μία τέτοια φωνή είναι και αυτή του καθηγητή στο τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης του
ΔΠΘ κ. Νίκου Κωτσοβίνου που θεωρεί, βάσει μελέτης δικής του
και των συνεργατών του, ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει να
λειτουργεί ο αγωγός θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της
θαλάσσιας μόλυνσης του Αιγαίου που παρατηρείται αυτή τη στιγμή
λόγω της συμφόρησης στα Στενά των Δαρδανελίων και των
ατυχημάτων που έχουν συμβεί.

Επίσης ανέφερε ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο τα 7000 πλοία που
διασχίζουν το

Βόσπορο

γεμάτα

πετρέλαιο

και

λόγω

της

στενότητας, που κάνει δύσκολη τη ναυσιπλοΐα, παρά η δημιουργία
ενός αγωγού στη Αλεξανδρούπολη.
Έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα στο Βόσπορο. Το 1997 είχαμε
ένα ατύχημα όπου 7 εκατομμύρια βαρέλια είχαν χυθεί στη
θάλασσα. Το 1994 άλλο ένα με 1 εκατομμύριο βαρέλια και
πρόσφατα, όπου εκατομμύρια πετρελαιοειδών χύνονται στο
Βόσπορο και στη συνέχεια βγαίνει το πετρέλαιο από την εκροή
των Δαρδανελίων.
Η εκροή αυτή είναι ένα τεράστιο επιφανειακό ρεύμα, το οποίο
λόγω της περιστροφής της γης εκτρέπει τα νερά και τα πετρέλαια
που χύνονται πάνω σε αυτά, προς τις θρακικές ακτές. Ο κίνδυνος
λοιπόν από ένα ατύχημα στο Βόσπορο λόγω της πυκνής
ναυσιπλοΐας είναι πολύ μεγαλύτερος από τη μεταφορά πετρελαίου
με ένα αγωγό.
Είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις από τις διαρροές πετρελαίου,
λόγω των ατυχημάτων στο Βόσπορο, στο Θρακικό Πέλαγος είναι
πολύ σοβαρές. Η εκροή από τα Δαρδανέλια είναι επιφανειακό
ρεύμα.
Πρόκειται για νερό γλυκό ανακατεμένο με θαλασσινό που
προέρχεται από τα μεγάλα ποτάμια της Μαύρης Θάλασσας. Το
νερό των Δαρδανελίων είναι έξι κιλά ελαφρύτερο από το νερό της
θάλασσας. Συνεπώς επιπλέει.

Είναι τεράστια η ποσότητα του. Μιλάμε για 40000 κ.μ. το
δευτερόλεπτο, δηλαδή 500 φορές περισσότερο από όλα τα
ποτάμια που πέφτουν στο Βόρειο Αιγαίο. Πρόκειται για μία
τεράστια παροχή νερού που έρχεται από την Μαύρη Θάλασσα και
επειδή είναι ελαφρύτερο επιπλέει, εκτρέπεται προς τα δυτικά και
φτάνει στο Θρακικό Πέλαγος.
Επίσης ο κ. Κωτσοβίνος αναφέρθηκε και στην περίπτωση
ατυχήματος κατά τη λειτουργία του αγωγού

στην εξέδρα

φόρτωσης. Στις μέρες μας έχει αναπτυχθεί πολύ η αντιρρυπαντική
τεχνολογία και στα πλαίσια ενός τέτοιου μεγάλου έργου θα
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιβαλλοντική
προστασία της περιοχής, όπως π.χ. ο καθαρισμός του έρματος,
καθώς και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας περιοχής.
Επίσης θετικά βλέπουν οι κάτοικοι του Βορείου Έβρου τη
δημιουργία του αγωγού οι οποίοι δηλώνουν την πεποίθηση ότι ο
νομός θα αναπτυχθεί δίνοντας την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους
να βρουν δουλειά και να μείνουν στον τόπο που μεγάλωσαν.
Οι κάτοικοι του Βορείου Έβρου εκφράζουν μία επιφύλαξη ως
προς τις περιβαλλοντικές συνέπειες του αγωγού, δηλώνουν όμως
πως η περιοχή χρειάζεται ένα τόσο μεγάλο έργο και πιστεύουν
πως οι αρμόδιοι θα εξασφαλίσουν την οικολογική ισορροπία της
περιοχής. Επίσης, οι πολίτες του Βορείου Έβρου δήλωσαν πως
περιμένουν τη δημιουργία του αγωγού για να ωφεληθεί γρήγορα ο
νομός του Έβρου από τις θετικές οικονομικές συνέπειες του έργου.

Τέλος, ο Νομάρχης του Έβρου κ. Νίκος Ζαμπουνίδης βλέπει ότι
θα επηρεάσει θετικά η δημιουργία του αγωγού στο νομό της
Αλεξανδρούπολης.
Έχει την πεποίθηση ότι η κατασκευή του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη θα συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού στο
νομό. Πιστεύει ότι ο αγωγός θα επηρεάσει θετικά και σε καμία
περίπτωση αρνητικά τον τουρισμό που θα παραμείνει κύρια
προτεραιότητα.

4.6 Ένα βήυα υποοστά νια τα υενάλα ζητήματα του
πετρελαιανωνού.
Η επόμενη ημέρα της υπογραφής της πολιτικής συμφωνίας για
την κατασκευή και λειτουργία του πετρελαιαγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη βρήκε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Έβρου να
επιχειρεί μία πρώτη προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν
στο μείζον αυτό έργο.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Οργάνου, ακούστηκαν
διάφοροι προβληματισμοί και προτάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά
θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Ως ιδιαίτερα σημαντική
κρίθηκε η απόφαση διάθεσης κονδυλίου ύψους 500 χιλιάδων
ευρώ, από τον προϋπολογισμό της Νομαρχίας, για τη σύσταση και
λειτουργία

ειδικής

επιστημονικής

ομάδας,

η

οποία

θα

παρακολουθεί και θα συμβουλεύει για όλα τα θέματα κατασκευής
και μετέπειτα λειτουργίας του πετρελαιαγωγού.
Οι εττιστηυονικές απόψεις:
Τη σημερινή περιβαλλοντική κατάσταση του νομού και τις
εκτιμήσεις για την κατάσταση του μετά από τον αγωγό,
παρουσίασε στην εισήγησή του ο προϊστάμενος του τμήματος
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
της Νομαρχίας Έβρου κ. Γιάννης Σιμσερίδης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, σε ό,τι αφορά τη θάλασσα,
παρατηρείται, μεταξύ άλλων υπεραλίευση και αποσάθρωση, ενώ
ούτε το αστικό περιβάλλον της περιοχής βρίσκεται στην καλύτερη
δυνατή κατάσταση.
Αναφορικά με όσα προβλέπει η πρόδρομη μελέτη για τη
δημιουργία

λιμανιού

στην

περιοχή

Απαλού-

Μαΐστρου,

παρατηρείται ένα έντονο πρόβλημα μεταφοράς αιωρούμενων
στερεών, με τη διεύθυνση μεταφοράς να είναι από ανατολή προς
δύση,

με

αποτέλεσμα

να

δημιουργούνται

πολύ

έντονα

προβλήματα προσχώσεων.
Επομένως, εάν όντως κατασκευαστεί λιμάνι στην εν λόγω
περιοχή, θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Η
εγκατάσταση επεξεργασίας ερμάτων

είναι μία πολύ επικίνδυνη

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον κ. Σιμσερίδη, ο οποίος τόνισε ότι
μοναδικός τρόπος για να υπάρξει μηδενική ρύπανση είναι να
τηρηθούν οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
Σε ότι αφορά τις δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου,
εκτιμάται ότι είναι μία κατάσταση που δε δημιουργεί ιδιαίτερα
προβλήματα, εφόσον βέβαια χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αιχμής
και εφαρμοστούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές.
Το διπλό τερματικό φόρτωσης πλοίων και εκφόρτωσης έρματος,
είναι μία ασφαλής διαδικασία, όταν τηρούνται με θρησκευτική
ευλάβεια οι κανονισμοί λειτουργίας. «Εάν συμβεί ατύχημα εκεί, η
καταστροφή θα είναι τεράστια», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ.
Σιμσερίδης.

Σχετικά με τον κύριο αγωγό μεταφοράς, τον οποίο η πρόδρομη
μελέτη αναφέρει ως υπόγειο αγωγό, δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξουν
προβλήματα στην επιφάνεια, κρίνεται ωστόσο ως αναγκαία η
δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης τυχόν διαρροών.
Επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα
υπάρχουν στον τουρισμό, την αλιεία, την απασχόληση, το αστικό
περιβάλλον της περιοχής, αλλά θα υπάρχουν και κοινωνικές
επιπτώσεις από κερδοσκοπία στη γη και διάφορα τέτοιου είδους
ζητήματα.
Όπως τονίστηκε, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι
αρνητικές επιπτώσεις είναι η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών.
Αυτό σημαίνει, έλεγχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και
συνεχή έλεγχο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
«Για να αντιμετωπιστεί η επιτήρηση ενός τέτοιου έργου
απαιτούνται υπηρεσίες στελεχωμένες, οργανωμένες με μέσα
τελευταίας τεχνολογίας και φυσικά, χρήματα. Προσπαθήσαμε να
δημιουργήσουμε εργαστήριο στην υπηρεσία για να μπορούμε να
ελέγχουμε σχεδόν καθετί, συντάξαμε δύο τεχνικά δελτία, τα οποία
κρίθηκαν μεν ως άριστα και εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια, αλλά
μένουν κολλημένα εκεί. Τα ποσά των τεχνικών δελτίων ίσως
υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ», ανέφερε ο κ. Σιμσερίδης.
Παρών στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ήταν ο
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευθύμης
Λέκκας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να συμβάλει, μαζί με

την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών,

στην

ενημέρωση των τοπικών φορέων και της κοινωνίας του νομού για
το έργο του αγωγού.
Το έργο του αγωγού όχι μόνο τοπικής σημασίας αλλά και εθνικής
κι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να
συμβάλω με το επιστημονικό τμήμα του πανεπιστημίου να
συμβάλουμε στην επίλυση των όποιων προβλημάτων. Διακρίνεται
σε δύο φάσεις, την κατασκευή και την λειτουργία. Είναι φάσεις που
μπορεί να παράγουν προβλήματα και να έχουν επιπτώσεις στο
έδαφος, το υπέδαφος, τη θάλασσα, τον αέρα.
Εκείνο

που

χαρακτήρισε

ως

κυρίαρχο

είναι

η

ανάγκη

δημιουργίας ενός χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και
να χαραχθεί η ανάπτυξη του νομού για την επόμενη περίοδο.
«Θα πρέπει να σχεδιάσουμε τον Έβρο της επόμενης δΟετίας,
ίσως και ΙΟΟετίας»,ανέφερε ο κ. Λέκκας, ενώ κληθείς να εκτιμήσει
τη στάση που θα πρέπει να τηρήσουν οι κάτοικοι του νομού,
ανέφερε ; «Όπως κάθε μεγάλο έργο έχει κι επιπτώσεις, όμως η
επιστήμη είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει αυτές τις επιπτώσεις
αρκεί από την αρχή να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός. Στα
πλαίσια αυτά νομίζω ότι δε θα υπάρχουν επιπτώσεις για τους
κατοίκους για την περιοχή του Έβρου».

5.1 Avταvωvιστέc του Mitoupvk 0c - ΑλΕ^ττόλη.
Μετά από την υπογραφή της τριεθνούς συμφωνίας ΕλλάδαςΡωσίας- Βουλγαρίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη ο ανταγωνισμός κινήθηκε

με

απίστευτη ταχύτητα.
1.

Η Ιταλία και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για την

κατασκευή ευθέως ανταγωνιστικού πετρελαιαγωγού που θα
ενώνει την Μαύρη Θάλασσα με τα παράλια της Τουρκίας
απέναντι από την Κύπρο, στο Τσεϊχάν.
Για την κατασκευή του αγωγού αυτού 550 χιλιομέτρων από
την Σαμψούντα στην Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Τσείχάν
συμφώνησε η ιταλική ΕΝΙ με την τουρκική Calik Enerji, με
ποσοστό συμμετοχής 50% η καθεμία στην εταιρεία Trans
Anadolu Pipeline που θα τον διαχειρίζεται.
Η ικανότητα του αγωγού που είναι σε προωθημένο στάδιο
από πλευράς μελετών, είναι υψηλή, αφού θα μεταφέρει 70 εκατ.
τόνους αργό ετησίως, δηλαδή 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Το
πετρέλαιο αυτό προέρχεται από τις πετρελαιοπηγές της
Κεντρικής Ασίας. Μέχρι σήμερα μεταφέρεται διά θαλάσσης από
τα Δαρδανέλια.
Ουσιαστικά πρόκειται για ευθέως ανταγωνιστικό αγωγό,
παρατηρούν κυβερνητικοί παράγοντες «αν και το πετρέλαιο
από την Κ. Ασία και τη Ρωσία επαρκεί για να τροφοδοτήσει και
τους δύο αγωγούς.

2.

Ο αγωγός ΑΜΒΟ θα είναι άλλος ένας ανταγωνιστής του

Αγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη, για τον οποίο έχουν
υπογράψει οι κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και
της Π.Γ.Δ.Μ.
Ο αγωγός ΑΜΒΟ,

(από τα αρχικά των χωρών που

συμμετέχουν), που θα έχει μήκος 570 χιλιόμετρα θα κοστίσει
1,2 δις δολάρια και θα μεταφέρει 720 χιλιάδες βαρέλια αργού
πετρελαίου την ημέρα, προχωράει πολύ γρήγορα. Έχει ήδη
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του και η κατασκευή του έχει
ξεκινήσει απ’ το 2005.
3.

Ο

αγωγός

Μπακού-

Τζεϊχάν

είναι

άλλος

ένας

ανταγωνιστής, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις που η
ΗΠΑ θεωρούν αναγκαίες. Διέρχεται μόνο μέσα από χώρες που
είναι φιλικές προς τις ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την
Τουρκία και παρακάμπτει τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν.
Επίσης απομακρύνει την περιοχή της Κασπίας από τη Ρωσία
φέρνοντας την πιο κοντά προς τη Δύση.

4.

Στη δημιουργία του διαβαλκανικού αγωγού Μπουργκάς-

Βλόρα ύψους 1,13 δις δολαρίων προχωρούν οι αμερικανικές
βιομηχανίες πετρελαίου Exxon Mobil και Chevron Texaco.

ο αγωγός θα μεταφέρει πετρέλαιο από την Κασπία και την
Μαύρη Θάλασσα μέσω Βουλγαρίας και FYROM στην Αλβανία
παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου που ελέγχονται από
την Τουρκία.
Θα έχει μήκος 898 χιλιομέτρων, με δυνατότητα

μεταφοράς

750.000 βαρελιών την ημέρα και έχει βασικό στόχο την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης
και όχι της περιοχής της Μεσογείου.
Όσο για τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του εν λόγω
σχεδίου και του αγωγό Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη, ο
Αμερικανός Αξιωματούχος δήλωσε; « Ο αγωγός ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη θα προχωρήσει από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία
και την Ελλάδα με τη βοήθεια ρωσικών εταιρειών. Την
απόφαση για τον αγωγό Μπουργκάς- Βλόρα θα πάρουν δυτικές
εταιρείες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

5.

Επίσης η Αμερικάνικη πλευρά στρέφει το ενδιαφέρον της

στην κατασκευή ενός βαλκανικού αγωγού που θα ξεκινάει από
την Μαύρη Θάλασσα, θα διασχίζει τη Βουλγαρία και την
Αλβανία και θα καταλήγει στην Αδριατική.
Το κόστος του πετρελαιαγωγού ανέρχεται στα 980 εκατ.
δολάρια. Από τα χρήματα αυτά τα 392 εκατ. δολάρια θα δοθούν
από την ΑΜΒΟ και τα υπόλοιπα 588 εκατ. δολάρια από την
αμερικανική κυβέρνηση.

Τα συμπεράσματα μας από όλα τα παραπάνω είναι ότι ο
αγωγός Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη έχει πέσει θύμα του «
πολέμου των αγωγών » που θα μεταφέρουν το πετρέλαιο της
Κασπίας στη Μεσόγειο και καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την
επίτευξη του έργου.

Χάρτης των ανταγωνιστικών αγωγών του Μπουργκάς- Αλε§/ηόλη

5,2

Η ναυσιπλοΐα

Οι εταιρείες πετρελαίου αφού πρώτα απολήξουν στην κατασκευή
αγωγού που θα καταλήγει στο γεωργιανό λιμάνι Σούπσα, στην
Μαύρη Θάλασσα, θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσουν τι θα
κάνουν με το πετρέλαιο που θα φτάνει εκεί. Η μόνη θαλάσσια
έξοδος από τη Μαύρη Θάλασσα είναι ο Βόσπορος, όπου όμως η
Τουρκία έχει αποφασίσει να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα.
Η Τουρκία πιστεύει ότι η μελλοντική αναμενόμενη αύξηση στην
κίνηση των τάνκερ μπορεί να αποτελέσει μια σημαντικότατη
απειλή στη θαλάσσια ασφάλεια της περιοχής καθώς υπάρχουν
φόβοι πως ένα τυχόν ατύχημα μπορεί να προκαλέσει έναν
οικολογικό κόλαφο για την χώρα.
Τα μεγαλύτερα τάνκερ που επιτρέπεται να περάσουν τα Στενά
είναι αυτά της κλάσης suezmax (120.000 - 200.000 χιλιάδες
τόνους - στεγνά). Σύμφωνα με τη Συνθήκη Μοντρέ (1936)
επιτρέπεται η ελεύθερη εμπορική ναυτική δραστηριότητα και
προσφέρεται το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης από τα Στενά σε
καιρό ειρήνης, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία καταπατώντας
ακόμη μια διεθνή Συνθήκη ισχυρίζεται πως έχει το αναφαίρετο
δικαίωμα

να

επιβάλλει

ρυθμίσεις

καθαρά

για

περιβαλλοντολογικούς λόγους.
Τον Οκτώβριο του 2002, η τουρκική κυβέρνηση επέβαλε νέους
περιορισμούς στη διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά, όπως
η απαγόρευση στις νυχτερινές μετακινήσεις τάνκερ άνω των 200

μέτρων, ουσιαστικά δηλαδή σε όλα αυτά που μεταφέρουν καθαρό
πετρέλαιο καθώς και προϊόντα διύλισης.

Το αποτέλεσμα ήταν σημαντική επιβράδυνση στους ρυθμούς
διέλευσης. Επίσης

ο

κακός

καιρός

συχνά

δημιουργεί

καθυστερήσεις καθώς σε μερικές μέρες ένας μεγάλος αριθμός
πλοίων περιμένει έως και 20 ημέρες ώστε να επιτραπεί η διέλευση,
κάτι που δε συμφέρει ούτε τις εταιρείες καθώς η αποζημίωση υπέρ
μεριάς του κάθε πλοίου ανέρχεται στα 50.000 δολάρια την ημέρα,
αλλά ούτε και τις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο λόγω της υψηλής
αστάθειας που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά.

Μετά από τους νέους περιορισμούς που επέβαλε η τουρκική
κυβέρνηση η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία ψάχνουν για
εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα μεταφερθεί το πετρέλαιο που
θα φτάσει στην Μαύρη Θάλασσα.
Μία λύση είναι το πετρέλαιο της Κασπίας να φθάνει στα λιμάνια
της δυτικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας και από εκεί να
προωθείται προς τις ευρωπαϊκές αγορές με άλλους αγωγούς.
Η Τουρκία έχει λόγους να φοβάται τους εναλλακτικούς αγωγούς
μεταξύ των οποίων είναι και ένας μέσω Ελλάδας. Ο Τούρκος
Υπουργός

Ναυτιλίας

Μπουρχάν

Καρά

ανακοίνωσε

νέους

αυστηρότερους κανόνες ναυσιπλοΐας στο Βόσπορο και απείλησε
τις εταιρείες πετρελαίου με πενταπλασιασμό της εισφοράς
διέλευσης των Στενών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί πολλαπλούς αγωγούς και δεν
υποστηρίζει την τουρκική κυβέρνηση. Όμως, ο ασφυκτικός έλεγχος
που ασκεί στα Στενά είναι « ο άσσος στο μανίκι» της Τουρκίας,
μολονότι αν επιχειρήσει να τον χρησιμοποιήσει θα προκαλέσει την
οργή της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τάνκερ που θα διασχίζουν τα Στενά

5.3

Οι ε<poπλιστέc

Οι έλληνες πλοιοκτήτες διεκδικούν συμμετοχή στις γραμμές
Νοβοροσίσκ -

Μπουργκάς όπου χρειάζονται δεξαμενόπλοια

χωρητικότητας 35.000 - 75.000 τόνων και Αλεξανδρούπολης Ευρώπης - ΗΠΑ με δεξαμενόπλοια 150.000 - 300.0000 τόνων για
να μεταφέρουν 35.000 εκ. τόνους αργού πετρελαίου σε ετήσια
βάση, όχι μόνο από τα λιμάνια της Ρωσίας προς το Μπουργκάς,
αλλά και από την Αλεξανδρούπολη στα διυλιστήρια της Ευρώπης
και της Μεσογείου.
Κινήσεις για να μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο, όταν θα είναι
έτοιμος ο αγωγός, κάνουν ήδη ο κ. Ρέστης, ο κ. Μελισσανίδης ( ο
οποίος διαθέτει και αποθηκευτικούς χώρους στη Βόρεια Ελλάδα),
οι

εφοπλιστικοί

οίκοι

Χατζηελευθεριάδη,

και

Τσίκοφ

και

Καρασταμάτη, Κούστα και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές.
Ήδη 48 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί στη Μόσχα,
το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ρωσία
υπερβαίνει τα 3,6 δις ευρώ, τα ελληνικά διυλιστήρια ( των
Ελληνικών Πετρελαίων και της Motor oil) εισάγουν από τη Ρωσία
το 32 % του πετρελαίου που επεξεργάζονται, η ΔΕΠΑ εισάγει από
την χώρα αυτή το 80 % των αναγκών της σε Φ. Α., ενώ μεγάλοι
ρωσικοί όμιλοι και όχι μόνο από το χώρο της ενέργειας έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Είναι σαφές ότι το ενεργειακό ειδύλλιο ανάμεσα στη Ρωσία και
την Ελλάδα, χώρες με παραδοσιακά φιλικές σχέσεις, έχει ανοίξει
για τα καλά το δρόμο

για μία επιταχυνόμενη διεύρυνση του

συνόλου των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

5.4

Επενδύσεΐ€ ελληνικώ ν και £ένων εταιρειών.

Η συμφωνία ανοίγει επίσης την πόρτα για την είσοδο τρίτων
εταιρειών στο έργο. Μετά τη σύσταση της Διεθνούς Εταιρείας του
έργου, το μερίδιο των συμμετεχόντων μπορεί να εκχωρηθεί
πλήρως ή εν μέρει σε εταιρείες παραγωγής πετρελαίου, εφόσον
εκείνες διαθέτουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Ειδικά για τις ελληνικές εταιρείες έχει διευκρινιστεί ότι για να
πουλήσουν ποσοστά θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του Ελληνικού
Δημοσίου, που συμμετέχει στο έργο με ποσοστό 1%, καθώς
επίσης ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τρίτους.
Μερίδιο του αγωγού διεκδικούν η αμερικανική Chevron ( που
δραστηριοποιείται στον αγωγό CPC, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο
της Κασπίας), από κοινού με την κοζάκικη Kazmunai. Η Chevron
με την Kazπιunai θα ήταν ικανοποιημένες με ένα ποσοστό άνω του
10%, από το οποίο το 5,5% θα διεκδικήσουν από τη βουλγαρική
και το 5,5% από την ελληνική πλευρά.
Η μορφή χρηματοδότησης του έργου θα είναι project finance.
Κατασκευαστές και εφοπλιστές παίρνουν θέση για το «φιλέτο» του
αγωγού. Ελληνικοί κατασκευαστικοί όμιλοι, χαλυβουργίας αλλά και
μεταλλουργίας

άρχισαν

ήδη

να

προετοιμάζονται

και

να

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη διανομή σημαντικού μέρους
της πίτας του ενός δις δολαρίων που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει
η κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη.

Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι από τους Έλληνες εφοπλιστές
και κυρίως αυτοί οι οποίοι διαθέτουν στόλο δεξαμενοπλοίωνκαταστρώνουν τα σχέδια τους παραγγέλνοντας νέα πλοία για να
πάρουν μέρος στις μεταφορές του ρωσικού πετρελαίου από τα
ρωσικά λιμάνια στο Μπουργκάς.
Στο χορό της χρηματοδότησης του αγωγού αναμένεται να μπουν
και οι περισσότερες από τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες,
συμμετέχοντας στα πολυεθνικά κοινοπρακτικά σχήματα που θα
διαμορφωθούν για το σκοπό αυτό.
Από το χώρο των κατασκευών αναμένεται να συμμετάσχουν στο
έργο του αγωγού ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία στην κατασκευή αγωγών, λιμενικών
εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών

χώρων, αλλά και τερματικών

σταθμών.
Η Ελληνική Τεχνοδομική, έχοντας καλές σχέσεις με την Lukoil,
κατασκευάζει ήδη έργο στο διυλιστήριο που διαθέτει ο ρωσικός
όμιλος στο Μπουργκάς, η Διεκάς έχει κατασκευάσει τερματικό
σταθμό πετρελαιοειδών στην Αλβανία,

η ΑΕΤΕΚ

διαθέτει

τεχνογνωσία στην κατασκευή πετρελαιαγωγών, ενώ η Αθήνα
διαθέτει

πλούσια

εγκαταστάσεων.

τεχνογνωσία

στις

κατασκευές

λιμενικών

Οι YoAuBoupyiec:
Μεγάλος είναι ο ζωτικός χώρος που προσφέρει το έργο και για
τις ελληνικές χαλυβουργίες, όπως η Σιδενόρ, η Χαλυβουργική και η
Χαλυβουργία Θεσσαλίας, οι οποίες θα διεκδικήσουν μέρος του
χάλυβα που θα απαιτηθεί για τον αγωγό. Επίσης και στο κομμάτι
του αγωγού που θα διέρχεται μέσα από την Βουλγαρία η
παρουσία

της

Σιδενόρ

θα

είναι

σημαντική,

καθώς

δραστηριοποιείται παραγωγικά και στη Βουλγαρία.

Οι υεταλλουρνίε<:
Από το χώρο της μεταλλουργίας εκτιμάται ότι σημαντική θα είναι
η συμμετοχή του ομίλου Βιοχάλκο και ειδικά της θυγατρικής του
εταιρείας

Σωληνουργία

Κορίνθου

η

οποία

μάλιστα

έχει

προχωρήσει και στη δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος με
ρωσική εταιρεία με στόχο να συμμετάσχουν σε έργα κατασκευής
πετρελαιαγωγών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά,

εκτιμάται

ότι

πρόκειται

για

ένα

έργο

διφορούμενο, αψού τα πλεονεκτήματα του αντιστρατεύονται από
αρνητικές παραμέτρους. Από την έρευνα που κάναμε μπορούμε
να πούμε πως πρόκειται για ένα έργο που θα επιφέρει στην
Ελλάδα πολλά οφέλη, αφού θα αναβαθμιστεί ο στρατηγικός ρόλος
της χώρας μας και η Ελλάδα θα αποτελέσει τον ενεργειακό κόμβο
της Ν.Α. Ευρώπης. Θεωρείται εξίσου ευεργετικό για το γεωγραφικό
διαμέρισμα της Θράκης, αφού θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της,
τόσο από οικονομικής άποψης όσο και από πολιτικής.
Γεωστρατηγικά οφέλη καθώς και οικονομικές απολαβές από τα
τέλη

διέλευσης

συγκαταλέγονται

στην

αισιόδοξη

πλευρά

κατασκευής του έργου. Επίσης, κατά τη διεκπεραίωση του αλλά
και μετά θα χρειαστεί ένας μεγάλος αριθμός εργατών πράγμα που
θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας τόσο των κατοίκων
της Θράκης, αλλά και της χώρας γενικά.
Στο παιχνίδι του ανταγωνισμού για την κατασκευή του έργου
"ρίχνονται ” και ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, αναπτύσσονται
σχέσης

των

ελληνικών

βιομηχανιών

με

επιχειρήσεις

του

εξωτερικού, πράγμα που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του
εμπορίου για την Ελλάδα και αποτελεί μια ευκαιρία για επέκταση,
των Ελλήνων επιχειρηματιών σε επενδύσεις του εξωτερικού μέσα
από τη συνεργασία με ξένους επενδυτές.

Τα σημεία αυτά που θίξαμε αποτελούν τη θετική και ενοίωνη
πλευρά του έργου’ υπάρχει ωστόσο και η αρνητική, τα "μελανά"
σημεία που, κατά τη γνώμη μας, είναι και τα πιο σημαντικά.
Πόσο θα τηρηθούν αυστηρά οι κανονισμοί λειτουργίας για την
αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα έρματα των
πετρελαιοφόρων? Οι κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η ελληνική, που το
πρόβλημα την αφορά και πιο άμεσα, είναι σε θέση και έχει πάρει
όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποφυγή μιας ολοσχερής
οικολογικής

καταστροφής?

Πόσο

αυστηρός

επαρκής

και

ολοκληρωμένος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός έχει
γίνει για την ασφαλή πραγμάτωση ενός τόσο μεγάλου έργου?
Αυτά θα είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν
τόσο την κοινή γνώμη αλλά πρώτιστα τους υπεύθυνους αλλά και
την ελληνική κυβέρνηση. Η περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει,
κατά τη γνώμη μας, να είναι πρωταρχικό μέλημα της ελληνικής
κυβέρνησης, και κατ’ επέκταση όλων των κυβερνήσεων των
χωρών που παίρνουν μέρος στο έργο.
Η απειλή ατυχήματος και η επιβάρυνση των ελληνικών
θαλασσών με πετρελαιοκηλίδες και τόνους πετρελαίου στην ήδη
επιβαρυμένη περιοχή του Βοσπόρου θα πρέπει να αποφευχθούν.
Ακόμη, πρέπει να σημειώσουμε πως το έργο πραγματοποιείται
στον υδροβιότοπο του Δέλτα του Έβρου, τον σημαντικότερο για
την περιοχή και ίσως για την Ελλάδα, καθώς και στο δάσος της
Λαδιάς και η προστασία τους προέχει τόσο για τους κατοίκους της
Θράκης αλλά και για τους υπόλοιπους Έλληνες.

Από

τα

μέχρι

τώρα

στοιχεία

συμπεραίνουμε

πως

η

αποτελεσματικότητα και η ωφελιμότητα του έργου είναι αμφίβολη.
Στα περί οικολογικής πολιτικής μειονεκτήματα έρχονται να
προστεθούν

και

κάποια

που

αφορούν

το

παιχνίδι

του

ανταγωνισμού σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οι ευνοούμενες
χώρες από την κατασκευή του αγωγού είναι κυρίως η Ελλάδα, η
Βουλγαρία και η Ρωσία. Αυτή όμως που κατά κύριο ρόλο κινεί τα
νήματα είναι η Ρωσία, η οποία βάζοντας στο παιχνίδι τους
Αμερικάνους

μέσω αμερικάνικων

εταιρειών,

αποσκοπεί

σε

περισσότερα οφέλη αφού ζητά το κέρδος της να ανέρχεται σε 51%
έναντι των δύο άλλων χωρών και ζητά χαμηλά τέλη μεταφοράς
από τα οποία θα κέρδιζαν οι δύο άλλες χώρες.
Έτσι, το έργο καθίσταται περισσότερο προσοδοφόρο για την
Ρωσία, αφήνοντας τις άλλες δύο χώρες να επωμίζονται λιγότερα
κέρδη

και

επιβαρυμένες με τις

αρνητικές

συνέπειες που

αναφέραμε. Όλα αυτά τα στοιχεία μας κάνουν να διερωτηθούμε για
την αποτελεσματικότητα και σκοπιμότητα κατασκευής του έργου.
Πρόκειται τελικά για ένα ευεργετικό ή καταστροφικό επίτευγμα
και πόσο θα ωφελήσει ή θα ζημιώσει τη χώρα μας? Πιστεύουμε ότι
η έρευνα μας θα μπορέσει να δώσει μερικές απαντήσεις. Αλλά
σίγουρα το μέλλον θα αναδείξει την ευοίωνη ή δυσοίωνη πλευρά
του έργου.
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