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Περιγραφή Επένδυσης
Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης έως 20 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής στην Energean
Oil and Gas S.A. , μια ελληνική εταιρεία πετρελαίου, για χρηματοδότηση εκμετάλλευσης
εκτάσεων στην Ελλάδα για τις οποίες η Εταιρεία διαθέτει σχετικές άδειες. Σε αυτές
περιλαμβάνονται δύο παράκτιες εκτάσεις – στα Ιωάννινα και στην Αιτωλοακαρνανία
και επιπλέον δύο υποθαλάσσιες περιοχές - στο Κατάκολο και στον Πρίνο.
Στόχος Επένδυσης
Η στήριξη της ανάπτυξης της μοναδικής Ελληνικής ιδιωτικής εταιρείας εξόρυξης και
παραγωγής πετρελαίου και υδρογονανθράκων και η συνεργασία με την Ελληνική
Κυβέρνηση για παροχή τεχνικής βοήθειας με στόχο την βελτίωση των κανονισμών και
οδηγιών για το περιβάλλον και την ασφάλεια στον κλάδο.
Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Η Εταιρεία εισάγει νέες τεχνολογίες ελαχιστοποίησης κόστους και ενίσχυσης
επιχειρησιακής απόδοσης στοχεύοντας να εγκαταστήσει και λειτουργήσει με επιτυχία
ένα σχετικά νέο σχεδιασμό πλατφόρμας για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων περιοχών
στον κόλπο της Καβάλας. Επιπλέον, η Τράπεζα θα βοηθήσει την εταιρεία να
αναβαθμίσει τα ακολουθούμενα πρότυπα και διαδικασίες Περιβαλλοντικής Υγείας και
Ασφάλειας μέσω υιοθέτησης ενός Περιβαλλοντικού Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης.
Τέλος, Τέλος η Τράπεζα θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Ελληνική Κυβέρνηση για
να επιτύχει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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Πληροφορίες Πελάτη
ENERGEAN OIL AND GAS SA
Η Energean Oil and Gas Α.Ε . είναι μια ιδιωτική εταιρεία έρευνας και παραγωγής
πετρελαίου και υδρογονανθράκων που δραστηριοποιείται στην λεκάνη της Μεσογείου.
Στο ενεργητικό της Energean συγκαταλέγονται παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και
ερευνητικές μονάδες σε Αίγυπτο και Ισραήλ.
Χρηματοδότηση της EBRD
USD 20,000,000.00

Συνολικό Κόστος έργου
USD 48,000,000.00

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη
Κατηγοριοποιήθηκε ως Β (ESP2014). Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις
που συνδέονται με δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και υδρογονανθράκων
συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών ερευνών και εξερευνήσεων μέσω γεωτρήσεων
(σε παράκτιες και υποθαλάσσιες περιοχές), αφορούν εν γένει σε συγκεκριμένες
τοποθεσίες και είναι προσωρινές, αναστρέψιμες και άμεσα αντιμετωπίσιμες μέσω
εφαρμογής πρότυπων μέτρων μείωσης και διαχείρισης κινδύνων.

Κύριες επιπτώσεις που σχετίζονται με σεισμικές έρευνες περιλαμβάνουν προσωρινή
διατάραξη χλωρίδας και χρήσεων γης όπως η γεωργία, καθώς και θόρυβο από
μετακινήσεις οχημάτων και τοποθέτηση μικρών εκρηκτικών μηχανισμών στο έδαφος
(οι οποίοι δημιουργούν σεισμικές δονήσεις αντιληπτές από τα γεώφωνα). Αυτές οι
επιπτώσεις μειώνονται μέσω επιλεκτικού αποκλεισμού ερευνούμενων σεισμικών
γραμμών, ώστε να αποφευχθούν περιοχές με ευαίσθητες χρήσεις γης και κατοικημένες
περιοχές.

Κύριες επιπτώσεις σχετιζόμενες με διαδικασίες εξερεύνησης μέσω γεωτρήσεων
περιλαμβάνουν διατάραξη του εδάφους, ηχορύπανση, διαχείριση αποβλήτων, κίνδυνο
μόλυνσης και ενδεχόμενη διατάραξη της γενικής εικόνας λόγω της παρουσίας των
εξοπλισμών γεώτρησης. Αυτές οι επιπτώσεις θα διευθετηθούν με εφαρμογή του
υπάρχοντος πλαισίου αυστηρών διαδικασιών και συστημάτων της εταιρείας για
θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής υγείας και ασφάλειας (ESHS) που
επανεξετάστηκε από την EBRD ως μέρος της ήδη διεξαχθείσας δέουσας επιμέλειας της
Energean ( DTM47822).
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Οι εργολάβοι που διορίζονται από την εταιρεία υποχρεούνται να γνωρίζουν τις
προδιαγραφές ESHS της εταιρείας και παρακολουθούνται ενεργά από αυτήν. Κάθε
εξερεύνηση απαιτεί συγκεκριμένα πλάνα διαχείρισης E&S. Οι ήδη διεξαχθέντες έλεγχοι
έχουν αναδείξει ότι οι σχετικές προβλέψεις ποιότητας της εταιρείας για το ανθρώπινο
δυναμικό της είναι ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις του PR2 και την εθνική
νομοθεσία και ακολούθως ισχύουν και για τους αναδόχους.

Όλες οι δραστηριότητες εξερεύνησης υπόκεινται σε διαδικασίες τοπικής αδειοδότησης
συμπεριλαμβανομένης μιας πρόβλεψης- αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στην περίπτωση εξερεύνησης με γεώτρηση. Η εταιρεία υποχρεούται να εκτελεί όλα τα
απαιτούμενα από τις αδειοδοτήσεις μέτρα άμβλυνσης και αντιμετώπισης επιπτώσεων
επιπλέον αυτών που απαιτούνται με βάση τις προδιαγραφές ESHS της εταιρείας. Αυτά
περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Επίσης, η εταιρεία
απαιτείται να εξασφαλίσει την επαρκή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών και την
παράθεση ικανής πληροφόρησης για όσα συμβαίνουν πριν από, κατά τη διάρκεια και
μετά τις εργασίες εξερεύνησης σε ένα τόπο και να διαθέτει ένα μηχανισμό διευθέτησης
παραπόνων.

Για δραστηριότητες εξερεύνησης έχει ήδη αναπτυχθεί ένα Ε&S σχέδιο δράσης (ESAP)
που περιλαμβάνει την ανάγκη να αναληφθούν οι αναγκαίες μελέτες αξιολόγησης
επιπτώσεων για την αδειοδότηση επιτρεπόμενων δράσεων, να αναπτυχθούν και
εφαρμοστούν συγκεκριμένα πλάνα διαχείρισης E&S, να εφαρμοστούν διαδικασίες
διαχείρισης αναδόχων έργων, να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν εργαλεία συμμετοχής
ενδιαφερομένων μερών και μηχανισμοί για την διαχείριση παραπόνων, να
αποκαλύπτονται περιλήψεις μη τεχνικών εγγράφων για κάθε εξερεύνηση και να
εφαρμόζονται οι διαδικασίες πρόσβασης και αποκατάστασης εδάφους. Η εταιρεία
υποχρεούται να ενημερώνει την EBRD για την εφαρμογή των διαδικασιών E&S και για
την πρόοδο τους ως προς την ESAP

Τεχνική Συνεργασία

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας
Ειρήνη Σμαραγδή
Info@energean.com
+302108174200
+302108174299
www.energean.com
Λεωφόρος Κηφησίας 32, Αtrina centre ,151 25 Μαρούσι , Ελλάδα
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Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία
Γενικές Ερωτήσεις

Για ερωτήσεις προς την EBRD :
Τηλ : +44 20 7338 7168
Fax: +44 20 7338 7380

Email: projectenquires@ebrd.com
Δημόσια πολιτική πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει το με ποιόν τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και
διαβουλεύεται με ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη
ευαισθητοποίηση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των
δραστηριοτήτων της.
Κείμενο της PIP

Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις PCM
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις για να δώσει την
ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή
οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να
έχουν προκαλέσει ζημία.
Κανόνες Διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία, σύμφωνα με το PCM, θα πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας PCM . Μπορείτε
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια εάν είστε
αβέβαιοι προς την καταλληλότητα της καταγγελίας.
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