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μέρη

Σελίδα | iii

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
(ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Έλεγχος:

Όνομα - Εταιρεία

Αρμοδιότητα

Κωστής Νικολόπουλος, LDK
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Ημερομηνία

Τμήματος
Περιβαλλοντικών
Μελετών της
LDK,
προϊστάμενος
του έργου
Έγκριση:

Υπεύθυνος για
Βασίλης Τσέτογλου,
Energean

την Υγεία, την
Ασφάλεια και το
Περιβάλλον
(HSE)

Steve Moore, Energean

Τεχνικός
Διευθυντής
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1
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΠΚΕ

1

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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3

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΠΚΕ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζεται το σχέδιο διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΔΕΜ)
για το Υπεράκτιο Έργο Ανάπτυξης του Πρίνου, το οποίο εντοπίζεται στον κόλπο της Καβάλας,
8 km δυτικά της νήσου Θάσου και 18 km νότια της κύριας ακτογραμμής της Καβάλας.
Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή (Νόμος
2779/1999, Νόμος 4135/2013 και Νόμος 4296/2014), τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στις
υπεράκτιες περιοχές του Πρίνου και της νότιας Καβάλας παραχωρήθηκαν στον φορέα
εκμετάλλευσης της άδειας, την Energean Oil & Gas S.A., η οποία δραστηριοποιείται στην
έρευνα, την εξόρυξη και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Η Energean είναι ιδιωτική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στις υπεράκτιες περιοχές του κόλπου
της Καβάλας. Σήμερα, η εταιρεία εκμεταλλεύεται τρία υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου στη λεκάνη του Πρίνου (Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Νότια Καβάλα), στον
κόλπο της Καβάλας, με διάφορα πηγάδια από μικρές εξέδρες γεωτρήσεων.
Το επενδυτικό σχέδιο της Energean περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο νέων, μη
επανδρωμένων υπεράκτιων εξεδρών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Καβάλας, μια
σειρά πηγαδιών καθώς και υποθαλάσσιους αγωγούς που θα συνδέουν τις νέες εξέδρες με τις
ήδη υπάρχουσες.
Στο παρόν ΣΔΕΜ, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο οδηγιών για τη δημιουργία μιας ευρύτερης και
συνεχούς διαδικασίας διαλόγου μεταξύ της εταιρείας και αυτών που ενδεχομένως να
επηρεάζονται ή να έχουν οποιοδήποτε συμφέρον από το έργο (ενδιαφερόμενα μέρη). Η
διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και προσεγγίσεων και διαρκεί όσο και η
διάρκεια ζωής του έργου (σχεδιασμός, κατασκευή προκαταρκτικών έργων, κατασκευή,
λειτουργία, παροπλισμός).
Ο γενικός στόχος του παρόντος ΣΔΕΜ είναι η υλοποίηση της σχεδιασμένης διαδικασίας
διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με παροχή πληροφοριών και γνώσεων, με σκοπό τη
θεμελίωση ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με την τοπική κοινότητα στη βάση της
αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης. Οι κύριοι επιμέρους στόχοι του ΣΔΕΜ είναι οι εξής:


Προκαταρκτικός προσδιορισμός και χαρτογράφηση των βασικών ενδιαφερόμενων
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μερών για το έργο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευάλωτων ομάδων (εφόσον
υπάρχουν), η οποία θα ενημερώνεται κατά την πρόοδο του έργου.


Διαμόρφωση ενός πλαισίου πρακτικών οδηγιών για το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα
μέρη, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου έργου, που θα είναι
προσαρμοσμένο στην τοπική κοινότητα από τεχνικής και πολιτισμικής άποψης.



Διασφάλιση της ενίσχυσης του ΣΔΕΜ με επαρκείς πόρους, υποστηρικτικές θεσμικές
δομές και επαρκείς διαδικασίες.

Το ΣΔΕΜ αποτελεί βασικό υποστηρικτικό έγγραφο για τη

μελέτη εκτίμησης των

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του έργου, η οποία εκπονείται από την
εταιρεία συμβούλων LDK Consultants με τη βοήθεια της ERM Ltd και προγραμματίζεται να
υποβληθεί στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) το Μάρτιο
του 2016.
Η διαδικασία διαλόγου που αναλύεται στο παρόν ΣΔΕΜ έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς κανονισμούς καθώς και με τις προδιαγραφές της ΕΤΑΑ. Το
ΣΔΕΜ είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο που θα ενημερώνεται συνεχώς καθώς θα εξελίσσεται το
έργο και θα γίνεται πιο κατανοητή η σύνθεση και η αλληλεπίδραση των ενδιαφερόμενων
μερών.

1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΔΕΜ
Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:


Εισαγωγή



Περιγραφή του έργου και της τοπικής κοινότητας



Κανονιστικό πλαίσιο



Προσδιορισμός και ιεράρχηση ενδιαφερόμενων μερών



Παρουσίαση προηγούμενων δράσεων διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη



Ανάπτυξη μελλοντικών δράσεων διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη



Μηχανισμός διατύπωσης παραπόνων



Παρακολούθηση και υποβολή αναφορών



Ρόλοι και αρμοδιότητες

Το έγγραφο περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραρτήματα:


Προσάρτημα 1 - Πρακτικά συνεδρίασης για την οριοθέτηση του περιεχομένου της
ΜΠΚΕ



Προσάρτημα 2 - Παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε στη συνεδρίαση για την
οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ



Προσάρτημα 3 - Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων
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Προσάρτημα 4 - Ενσωμάτωση στη ΜΠΚΕ των απαντήσεων στα ζητήματα των
ενδιαφερόμενων μερών
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Όπως αναφέρεται παραπάνω, το σύνολο της περιοχής ανάπτυξης του έργου βρίσκεται στη
θάλασσα, στον κόλπο της Καβάλας, 8 km δυτικά της νήσου Θάσου και 18 km νότια της κύριας
ακτογραμμής της Καβάλας. Ο κόλπος της Καβάλας ανήκει στο Θρακικό πέλαγος και βρίσκεται
στο βορειοανατολικό Αιγαίο πέλαγος, όπως φαίνεται στους παρακάτω χάρτες. Το έργο
εκτείνεται σε έκταση 4 km2 περίπου.

Καβάλα

Ελλάδα

Καβάλα

Θάσος

Χάρτης 1: Θέση του έργου και των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας.

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί οκτώ ξεχωριστά κοιτάσματα υδρογονανθράκων στον κόλπο
της Καβάλας.

Τρία από αυτά (Νότια Καβάλα, Πρίνος και Βόρειος Πρίνος) είναι σε φάση

εξόρυξης. Το κοίτασμα Έψιλον έχει αξιολογηθεί και είναι έτοιμο να αναπτυχθεί.
Μετά από προκαταρκτική επεξεργασία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μεταφέρονται, μέσω
υποθαλάσσιων αγωγών, στο εργοστάσιο Σίγμα που βρίσκεται στη χερσαία περιοχή. Το
εργοστάσιο Σίγμα περιλαμβάνει μονάδες για τη μετατροπή του όξινου φυσικού αερίου σε
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γλυκό με την παραγωγή θείου κατά τη χημική αντίδραση του υδρόθειου καθώς και για την
αφύγρανση, την αφαλάτωση, τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση του παραγόμενου αργού
πετρελαίου προκειμένου να μπορεί να φορτωθεί με ασφάλεια σε δεξαμενόπλοια.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εσωτερικής γεώτρησης στο κοίτασμα του Πρίνου, για
λήψη δεδομένων κάτω από την επιφάνεια με σκοπό τον προσδιορισμό των επόμενων
περιοχών ανάπτυξης, την ανάπτυξη του περιφερειακού κοιτάσματος Έψιλον και την
επιβεβαίωση των σχεδίων για εγκατάσταση δεύτερης εξέδρας στο Βόρειο Πρίνο (μελλοντική
φάση).

Οι επόμενες δραστηριότητες θα εξαρτηθούν από την ανάλυση των τρισδιάστατων

σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν πρόσφατα και τη διερεύνηση της δυνατότητας
βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) του Πρίνου.
Λόγω του γεγονότος ότι το συνολικό έργο περιλαμβάνει ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που
λειτουργούν από το 1981, σχεδιαζόμενη επέκταση καθώς και ενδεχόμενες περαιτέρω
επεκτάσεις (όπως συνοψίζονται στη ΜΠΚΕ), το παρόν ΣΔΕΜ καλύπτει:


το σύνολο των υπεράκτιων εγκαταστάσεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί και
λειτουργούν από το 1981



τις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο δανειοδοτικό
πακέτο από την ΕΤΑΑ και



τις δυνατές μελλοντικές επεκτάσεις που μελετά η Energean αυτήν την περίοδο.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΣΔΕΜ θα καλύψει τις εγκαταστάσεις αυτές καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, δηλαδή κατά τις φάσεις κατασκευής, λειτουργίας και
εγκατάλειψης.
Στο παρακάτω πληροφοριακό γράφημα παρουσιάζονται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, το
σχεδιαζόμενο έργο και οι περαιτέρω δυνατές επεκτάσεις στις υπεράκτιες περιοχές του κόλπου
της Καβάλας που περιλαμβάνονται στην παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης καθώς και
το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.
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ΧΡΟΝΟΔ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚ ΗΣ ΑΝΑ ΠΤΥ ΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Φάσεις ανάπτυξης

Προγραμματιζόμενο
έργο επέκτασης

Εσωτερική γεώτρηση,
εξέδρα Άλφα του Πρίνου
Ανάπτυξη Λάμδα

Ανακατασκευή Energean
Force
Σχεδιασμός

Πιθανές
μελλοντικές
επεκτάσεις

Εσωτερική γεώτρηση,
εξέδρα Βήτα του Πρίνου

Ανάπτυξη Όμικρον

Έργο: Prinos Offshore Development Project

Τεχνική προμ ελέτη
σχεδιασμού

Όρυξη 10 πηγαδιών στην εσωτερική
γεώτρηση, εξέδρα Άλφα του Πρίνου
Λεπτομέρεια

Κατασκευή

Όρυξη 7
πηγαδιών
Όρυξη 4
πηγαδιών

Όρυξη 6 πηγαδιών

Κατασκευή

Μέγεθος:

A3

Ημερομηνία: Φεβρ 2016
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2.2 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Οι προτεινόμενες και οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, στο νότιο παράκτιο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Καβάλας,
κοντά στα όρια των δήμων Καβάλας (Β), Παγγαίου (Β-ΒΔ), Νέστου (Β-ΒΑ) και Θάσου (Α-ΝΑ),
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
Οι σχετικές χερσαίες εγκαταστάσεις (εργοστάσιο Σίγμα) βρίσκονται στο δήμο Καβάλας, κοντά
στα όρια με το δήμο Νέστου (δείτε το Χάρτη 3 παρακάτω).

Χάρτης 2: Διοικητικές ενότητες στο περιβάλλον του έργου
Όλοι οι δήμοι της περιφερειακής ενότητας (ΠΕ) Καβάλας έχουν ακτογραμμή και οι κύριοι
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οικισμοί βρίσκονται στην παραλία ή κοντά σε αυτήν. Η πλειονότητα του πληθυσμού της
περιφερειακής ενότητας Καβάλας κατοικεί σε παράκτιες περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της
νήσου Θάσου).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της ΠΕ
Καβάλας είναι 608.182 άτομα και αντιστοιχεί στο 5,62% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Το 49,3% των κατοίκων (299.643 άτομα) είναι άνδρες και το 50,7% (308.539 άτομα) είναι
γυναίκες. Το 59,1% του συνολικού πληθυσμού θεωρείται αστικός και χαρακτηρίζεται από τάση
αύξησης της αστικοποίησης, ενώ το 40,9% του πληθυσμού θεωρείται αγροτικός.
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν εθνικές ή γλωσσικές μειονότητες. Επίσης,
δεν υπάρχει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού χωρίς στέγη ούτε να ανήκει σε ευπαθείς
ομάδες

λόγω

άλλων

οικονομικών

ή

κοινωνικών

παραγόντων.

Επομένως,

δεν

προσδιορίστηκαν ευπαθείς ομάδες για το σκοπό του παρόντος έργου.
Σε όλη την περιοχή αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας (στη θάλασσα και σε γλυκά νερά) και της μελισσοκομίας, οι
οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στα οικονομικά στοιχεία της περιοχής. Ο δευτερογενής τομέας
περιλαμβάνει επιχειρήσεις επεξεργασίας των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, όπως ο
φυσικός και ο ορυκτός πλούτος (εξόρυξη πετρελαίου και μαρμάρου) καθώς και επιχειρήσεις
επεξεργασίας άλλων πρώτων υλών. Ο τριτογενής τομέας είναι σημαντικός για την ΠΕ Καβάλας
και βασίζεται κυρίως στο θερινό τουρισμό της νήσου Θάσου και της παράκτιας ζώνης της ΠΕ
Καβάλας.
Στο παρακάτω πληροφοριακό γράφημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες της υπό μελέτη περιοχής. Οι αλιευτικές
δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας και τις μονάδες
επεξεργασίας προϊόντων αλιείας, αποτελούν πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της
Καβάλας και της Θάσου. Ο τουρισμός (ξενοδοχεία και εστιατόρια) στην Καβάλα και στη Θάσο,
ως τμήμα του τριτογενούς τομέα, συνεισφέρει σημαντικά στο τοπικό ακαθάριστο προϊόν και
στην απασχόληση των κατοίκων.
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3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΩΝ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις:


της Ελληνικής νομοθεσίας



της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης



της ΕΤΑΑ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
αποτελεί βασικό στοιχείο της ΜΠΚΕ που ακολουθεί το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του (κατασκευή - λειτουργία - εγκατάλειψη).

3.2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
3.2.1 Νόμοι και κανονισμοί
Η κύρια διεθνής απαίτηση είναι η Σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέματα (όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη). Στη Σύμβαση του Aarhus, θεσπίζονται ορισμένοι βασικοί
κανόνες για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα καθώς και
για τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι τρεις βασικές έννοιες της
σύμβασης είναι:
•

Πρόσβαση σε πληροφορίες: κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει δικαίωμα εύκολης
πρόσβασης σε πλήθος περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι δημόσιες υπηρεσίες
υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, να τις συλλέγουν και
να τις διαδίδουν, εγκαίρως και με διαφανή τρόπο.

•

Συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων: οι πολίτες έχουν δικαίωμα
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συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα. Οι
δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να
έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται και, στη συνέχεια, να υποβάλουν
σχόλια (εφόσον το επιθυμούν) σχετικά με προτεινόμενα έργα που επηρεάζουν το
περιβάλλον ή σχετικά με σχέδια και προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.
Τυχόν σχόλια που θα υποβληθούν από το κοινό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
•

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένδικα
ή διοικητικά μέσα σε περίπτωση παραβίασης ή μη τήρησης των αρχών της σύμβασης.

Η Ελλάδα έχει προσαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (εξαιρουμένης της νέας οδηγίας ΜΠΕ - 2014/52/ΕΕ) και τις απαιτήσεις
ενημέρωσης & συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών. Η κύρια ευρωπαϊκή νομοθεσία
περιλαμβάνει:


την οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση,
όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου



την οδηγία 2013/30/ΕΚ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και
φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (σημείωση: στην οδηγία
τονίζεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα προσφέρεται εγκαίρως στο κοινό η
ευκαιρία να συμμετάσχει με ουσιαστικό τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων)



την οδηγία ΜΠΕ (2014/52/ΕΕ) 1, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2011/92/ΕΕ:
προβλέπεται (άρθρο 6) να ζητείται η γνώμη των αρμόδιων αρχών καθώς και η
ενημέρωση του κοινού μέσω διαδικτύου και με δημόσιες ανακοινώσεις, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερομένου κοινού στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος και τα μέσα ενημέρωσης του κοινού καθορίζονται από
τα κράτη μέλη. Σε κάθε περίπτωση, τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το
ενδιαφερόμενο κοινό έχουν ελάχιστη διάρκεια 30 ημερών.

Η εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνει:


την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 1649/45/2014 για την εξειδίκευση των
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και του τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων



το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων



την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 167563/2013 για την εξειδίκευση των διαδικασιών και

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τη 16η Μαΐου 2017.
1
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των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
(σημείωση: η ΥΑ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στους τρόπους ενσωμάτωσης της
γνώμης του ενδιαφερόμενου κοινού)


την ΚΥΑ 9269/2007 για τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή
παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά
τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων



το νόμο 3422/2005 για την κύρωση της Σύμβασης του Aarhus (οδηγία 2013/35/ΕΚ)



την ΚΥΑ 3711/2003 για τους τρόπους ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

3.2.2 Απαιτήσεις ενημέρωσης και συμμετοχής των ενδιαφερόμενων
μερών
Στην ΚΥΑ 1649/45/2014 και στο νόμο 4014/2011 προβλέπονται:


οι τρόποι διαβούλευσης των διαφόρων φορέων και



οι τρόποι ενημέρωσης του κοινού καθώς και συμμετοχής του στη δημόσια
διαβούλευση κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων

Στην παραπάνω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι η διαβούλευση (σε συμφωνία με την παράγραφο 5 του
άρθρου 18 του νόμου 4014/2011) θα πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, του
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Ωστόσο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος
μέχρι την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του ΗΠΜ και εξειδικεύονται οι διάφορες διαδικασίες
διαβούλευσης που θα ισχύουν κατά την περίοδο αυτή. Επίσης, στο Παράρτημα Β της ΚΥΑ,
αναφέρονται οι φορείς που πρέπει να γνωμοδοτήσουν για κάθε τύπο έργου και
δραστηριότητας.
Σύμφωνα με την παραπάνω εθνική νομοθεσία, δεν είναι υποχρεωτική η διαδικασία
οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ εφόσον, στην ΥΑ 170225/2014, καθορίζονται
αναλυτικά οι απαιτήσεις της ΜΠΚΕ, με τη μορφή πίνακα περιεχομένων, για όλες τις κατηγορίες
και τους τύπους έργων (Α1, Α2 και Β) και δραστηριοτήτων.
Επίσης, κατά τη φάση της ΜΠΚΕ, η αρμόδια αρχή (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ΥΠΕΝ), μετά από έλεγχο αρτιότητας, εφαρμόζει την παρακάτω διαδικασία διαβούλευσης:


Το προσχέδιο της ΜΠΚΕ αποστέλλεται στους παρακάτω φορείς με αίτημα
γνωμοδότησης:

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων
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 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους
και Διαχείρισης Αποβλήτων2

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Περιβαλλοντικής Προστασίας

 Υπουργείο Πολιτισμού


Εκτός των παραπάνω, η ΜΠΚΕ θα αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του
κοινού και της ανακοίνωσης στα ΜΜΕ ότι η ΜΠΚΕ διατίθεται σε δημόσια διαβούλευση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης που προβλέπεται στην παραπάνω
εθνική νομοθεσία, η ΜΠΚΕ κοινοποιείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και, μέσω
αυτού, θα είναι διαθέσιμη στην τοπική κοινότητα (τα σημεία όπου θα διατίθεται η
ΜΠΚΕ καθορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο). Το κοινό έχει τη δυνατότητα να
αποστείλει τα σχόλιά απευθείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ΜΠΚΕ κοινοποιείται,
μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την ανακοίνωση στα τοπικά και εθνικά
ΜΜΕ (με ευθύνη της εταιρείας). Επίσης, το κοινό ενημερώνεται για την ημερομηνία της
δημόσιας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τη ΜΠΚΕ μέσω
ανακοίνωσης στα τοπικά και εθνικά ΜΜΕ (επίσης, με ευθύνη της εταιρείας). Σύμφωνα
με την ΥΑ 1649/45/12, το Περιφερειακό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στο
κοινό όλες τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες3.



Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να ζητήσει τη γνώμη των Δημοτικών και
των Κοινοτικών Συμβουλίων. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών είναι ανοικτές
στο κοινό.



Στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο αρμόδιος υπάλληλος του
ΥΠΕΝ για την Περιφέρεια παρουσιάζει την αξιολόγησή του/της αναφορικά με τη
ΜΠΚΕ, συμπεριλαμβάνοντας μια παρουσίαση του έργου, τα βασικά στοιχεία της
υφιστάμενης κατάστασης, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης. Τέλος,
ο αρμόδιος υπάλληλος του ΥΠΕΝ δηλώνει αν η ΜΠΚΕ είναι αποδεκτή. Λαμβάνει χώρα
συζήτηση επί της ΜΠΚΕ και της τεχνικής έκθεσης.
Μετά από συνεδρίαση ανοικτή στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, το
Περιφερειακό Συμβούλιο αποστέλλει τη γνωμοδότησή του στο Υπουργείο αφού
ενσωματώσει τα σχόλια του κοινού και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών (πρακτικά
συνεδρίασης από την παραπάνω δημόσια ακρόαση). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το

2

Η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Νέστου - Βιστωνίδας θα ζητηθεί από το

Υπουργείο.

«Περιβαλλοντική πληροφορία»: οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά στην
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ
1649/45/2014.
3
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κοινό παρίστανται στη συνεδρίαση και μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ο κύριος
του έργου προσκαλείται στη συνεδρίαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και, εφόσον του
ζητηθεί από το συμβούλιο, μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού και των
φορέων.


Συνήθως, τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών ενσωματώνονται στην απόφαση
έγκρισης της ΜΠΚΕ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ΑΕΠΟ).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών. Ωστόσο,
στην πραγματικότητα, γενικά, διαρκεί περισσότερο από 60 ημέρες.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν απαιτείται διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν
την υποβολή της ΜΠΚΕ στους αρμόδιους φορείς και την επακόλουθη ενημέρωση του κοινού.

3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΑ
Η Energean Oil & Gas συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επίδοσης (PR) της ΕΤΑΑ. Η σχετική
απαίτηση επίδοσης για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι το PR10, Information
and Disclosure and Stakeholder Engagement (Ενημέρωση και συμμετοχή ενδιαφερόμενων
μερών σε διαβούλευση).
Σύμφωνα με το PR10 της ΕΤΑΑ, η συμμετοχή του κοινού θεωρείται απαραίτητο στοιχείο ορθής
επιχειρηματικής πρακτικής και εταιρικής ευθύνης καθώς και μέσο βελτίωσης της ποιότητας των
έργων. Ειδικότερα, η ουσιαστική συμμετοχή του κοινού είναι καίριος παράγοντας για την
επιτυχή διαχείριση των κινδύνων και των επιπτώσεων για τις κοινότητες που επηρεάζονται
από τα έργα καθώς και για την επίτευξη βελτιωμένων οφελών για την τοπική κοινωνία.
Ειδικότερα, η ουσιαστική συμμετοχή του κοινού είναι καίριος παράγοντας για την επιτυχή
διαχείριση των κινδύνων και των επιπτώσεων για τις κοινότητες που επηρεάζονται από τα
έργα καθώς και για την επίτευξη βελτιωμένων οφελών για την τοπική κοινωνία.
Η ΕΤΑΑ υποστηρίζει την προσέγγιση της Σύμβασης του Aarhus της Οικονομικής Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, όπου αναγνωρίζεται το περιβάλλον ως δημόσιο
αγαθό και προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών ως
εξής:


Προσδιορισμός ατόμων ή ομάδων που επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν από
το έργο ή έχουν κάποιο συμφέρον σε σχέση με το έργο.



Διασφάλιση ότι όλα αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν ενεργά, μέσω μιας
διαδικασίας ενημέρωσης και ουσιαστικού διαλόγου.



Διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι απαιτήσεις της ΕΤΑΑ (PR10) είναι οι εξής:
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Κατά το PR10, η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να λάβει χώρα στις
πρώτες φάσεις εκπόνησης της ΜΠΚΕ και, συγκεκριμένα, κατά τη φάση οριοθέτησης του
περιεχομένου της ΜΠΚΕ.



Κατά το PR10, απαιτείται η κοινοποίηση της ΜΠΚΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ο
ουσιαστικός διάλογος καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων του έργου προκειμένου να
έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να θέσουν
τους προβληματισμούς τους. Η ενημέρωση και η διαβούλευση δεν πρέπει να
σταματήσουν στην κοινοποίηση της ΜΠΚΕ αλλά να συνεχίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής του έργου. Ομοίως, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στο έργο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.



Επίσης, κατά το PR10, απαιτείται η αναλυτική χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων
μερών, μέσω του σχεδίου διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΔΕΜ), όπου θα
περιλαμβάνονται τα επηρεαζόμενα και τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και ομάδες
πληθυσμού και ευπαθείς ομάδες, και όχι μόνο οι φορείς.



Κατά το PR10, ο κύριος του έργου οφείλει να έχει συντονιστικό ρόλο προκειμένου να
διασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού.



Σύμφωνα με την πολιτική της ΕΤΑΑ για την ενημέρωση του κοινού, η ΜΠΚΕ πρέπει να
δημοσιευθεί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν παρουσιαστεί το έργο στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΤΑΑ προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την επένδυση.



Η ΜΠΚΕ πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
έργου (π.χ. στο διαδίκτυο).
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4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Τα «ενδιαφερόμενα μέρη» ορίζονται ως εξής:


Άτομα ή ομάδες ατόμων που επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν (θετικά
και/ή αρνητικά) από το έργο



Άτομα ή ομάδες ατόμων που ενδιαφέρονται ή ενδέχεται να έχουν κάποιο συμφέρον σε
σχέση με το έργο



Άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή στο έργο

Ο κατάλογος των ενδιαφερόμενων μερών και το σχέδιο διαβούλευσης με τις διάφορες ομάδες
θα αναθεωρείται και θα δημοσιεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η
εταιρεία γνωρίζει ποιοι ενδιαφέρονται και/ή επηρεάζονται από το έργο και, επομένως, θα
πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης.
Κατά την κατάρτιση του παρόντος ΣΔΕΜ, προσδιορίστηκαν οι κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων
μερών.
Οι κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών παρουσιάζονται στον Error! Reference source not
found.Πίνακα 3 που ακολουθεί. Κατά την υλοποίηση του έργου, ο κατάλογος αυτός ενδέχεται
να διασαφηνιστεί περαιτέρω και να τροποποιηθεί.
Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών είναι αποφασιστικής
σημασίας για τους σκοπούς του σχεδίου καθώς και για την επιλογή των κατάλληλων
μηχανισμών διαβούλευσης. Για την ιεράρχηση των ενδιαφερόμενων μερών, απεικονίζονται οι
σχέσεις επιρροής των ενδιαφερόμενων μερών. Οι σχέσεις επιρροής των ενδιαφερόμενων
μερών επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των εξής θεμάτων:


ποιον και πώς επηρεάζει το έργο



πώς μπορούν να ασκήσουν επιρροή στο έργο διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και με
ποιους κινδύνους ή ευκαιρίες για το έργο σχετίζεται αυτή η επιρροή
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Τα ενδιαφερόμενα μέρη ταξινομούνται ανάλογα με την πιθανή επιρροή τους στο έργο (άξονας
Χ) και την πιθανή επίπτωση του έργου σε αυτά (άξονας Υ). Διακρίνονται τρεις κατηγορίες
ενδιαφερόμενων μερών: βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, εν δυνάμει ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη
και άλλα εμπλεκόμενα μέρη.
Αυτές οι κατηγορίες των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να οριστούν ως εξής:


Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη: Ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία επιδεικνύουν μεγάλο
ενδιαφέρον για το έργο, ειδικότερα σε σχέση με τις εγκρίσεις, όπως το ΥΠΕΝ, και αυτά
που ενδεχομένως θα υποστούν άμεσες επιπτώσεις, όπως οι γειτονικές κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων.



Εν δυνάμει ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη:

Ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία

ενδεχομένως θα εκφράσουν τη γνώμη και/ή τους προβληματισμούς τους για το έργο
και τα οποία ενδεχομένως θα υποστούν έμμεσες επιπτώσεις.


Άλλα εμπλεκόμενα μέρη:

Ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία ενδεχομένως θα

εκφράσουν τη γνώμη και/ή τους προβληματισμούς τους για το έργο αλλά δεν είναι
πιθανό να υποστούν κάποιες επιπτώσεις από το έργο.
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Πίνακας 3: Προσδιορισμός και ιεράρχηση των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών
Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

Επίπτωση που θα υποστούν

ενδιαφερόμενων

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

Υψηλό

Μέτρια

Ιεράρχηση

μερών
Τοπικός

Κάτοικοι δήμων Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου και

Ο τοπικός πληθυσμός είναι τα άτομα που

πληθυσμός

Θάσου

ενδιαφέρονται περισσότερο για το έργο, καθώς

ενδιαφερόμενα

η πλειονότητα του πληθυσμού της περιοχής

μέρη

Βασικά

του κόλπου της Καβάλας κατοικεί στην πόλη
της Καβάλας και στα γειτονικά παραλιακά
προάστια και χωριά καθώς και στη νήσο Θάσο
και είναι πιθανό να επηρεαστεί από το έργο.
Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι της Energean

Οι εργαζόμενοι της Energean έχουν ουσιώδες

Υψηλό

Υψηλή

Βασικά

συμφέρον να διατηρήσουν τη θέση εργασίας

ενδιαφερόμενα

τους

μέρη

καθώς

και

ικανοποιητικές

συνθήκες

εργασίας, υγείας και ασφάλειας. Οι δράσεις
διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και ο
μηχανισμός
αποτελούν

διατύπωσης
ξεχωριστό

παραπόνων

αντικείμενο

της

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων της Energean
και, επομένως, δεν καλύπτονται από το παρόν
ΣΔΕΜ.
Διοικητικές αρχές



Αρχές κεντρικής διοίκησης:
o Φορέας

Διαχείρισης

Εθνικού

Όλες οι αρχές έχουν βασικό ρόλο στις
Πάρκου

εγκρίσεις καθ’ όλες τις φάσεις του έργου

Χαμηλό

Υψηλή

Εν
ενεργά

δυνάμει
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Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

Επίπτωση που θα υποστούν

ενδιαφερόμενων

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

Ιεράρχηση

μερών
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης


Αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης:

(σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας) αλλά

ενδιαφερόμενα

δεν επηρεάζονται από το έργο.

μέρη

o Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
o Γραφείο
Σχεδίασης

Παλλαϊκής
Εκτάκτου

Άμυνας-Πολιτικής
Ανάγκης

(ΠΑΜ-

ΠΣΕΑ)
o Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας


Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης:
o Ακτοφυλακή Καβάλας
o Πυροσβεστική
o Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
o Δήμος Καβάλας
o Δήμος Νέστου
o Δήμος Παγγαίου
o Δήμος Θάσου

Ευρύ κοινό



Ευρύ κοινό (π.χ. πολίτες εκτός των κατοίκων

Το ευρύ κοινό ενδεχομένως να έχει γενικό

των περιοχών του κόλπου της Καβάλας,

ενδιαφέρον για το έργο, αλλά δεν επηρεάζεται

εμπλεκόμενα

τουρίστες)

από την κατασκευή και τη λειτουργία του

μέρη

έργου.

Χαμηλό

Μέτρια

Άλλα
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Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

Επίπτωση που θα υποστούν

ενδιαφερόμενων

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

Μέτριο

Υψηλή

Ιεράρχηση

μερών

Επαγγελματίες



Σύλλογος αλιέων Καβάλας

Οι αλιείς είναι οι κύριοι χρήστες της θάλασσας.



Ιχθυοτροφεία

Παρά το γεγονός ότι οι εξαιρούμενες ζώνες

ενδιαφερόμενα



Αλιείς

αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών

μέρη

Βασικά

αλιευτικών περιοχών, το ενδιαφέρον τους για
το έργο είναι υψηλό καθώς η μοναδική πηγή
εισοδήματός τους προέρχεται από τη χρήση
της θάλασσας. Η επαγγελματική αλιευτική
δραστηριότητα

λήφθηκε

υπόψη

κατά

το

σχεδιασμό του έργου και θα αποτελεί πάντα
περιοριστικό παράγοντα για τις μελλοντικές
επεκτάσεις του έργου.
Μη κυβερνητικές
οργανώσεις
(ΜΚΟ)



ΜΚΟ και οργανώσεις
o Εταιρεία

Προστασίας

Οι ΜΚΟ δεν έχουν σημαντική επιρροή στην
της

Φύσης

Οικοανάπτυξης (ΕΠΟ, Χρυσούπολη)
o Οικολογική Κίνηση Καβάλας

και

Χαμηλό

Μέτρια

Άλλα

περιοχή της Καβάλας και δεν έχουν εκφράσει

εμπλεκόμενα

ποτέ

μέρη

γνώμη

για

τις

υπάρχουσες

ή

τις

μελλοντικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι δυνατό
να εκτιμηθεί αν θα είναι ενεργές στο μέλλον.
Οπότε, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος, η επιρροή τους θεωρείται μέτρια.
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Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

Επίπτωση που θα υποστούν

ενδιαφερόμενων

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

Υψηλό

Μέτρια

Ιεράρχηση

μερών


Επαγγελματικές
ενώσεις

Επαγγελματικές ενώσεις:

Βασικά

o

Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας

συμφέρον από το έργο, είτε ως προμηθευτές

ενδιαφερόμενα

o

Εμπορικό

είτε

μέρη

o



Οι επαγγελματικές ενώσεις έχουν οικονομικό

και

Βιομηχανικό

ως

σύλλογοι

επαγγελματιών

που

Επιμελητήριο Καβάλας

σχετίζονται απευθείας με την παραλία και τη

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν.

θάλασσα (επαγγελματίες στον κλάδο του

Καβάλας

τουρισμού, αλιείς). Επομένως, έχουν μεγάλο

Επαγγελματίες

του

κλάδου

του

ενδιαφέρον για το έργο. Εφόσον πρόκειται για
επαγγελματικούς φορείς, είναι

τουρισμού

πιθανό

να

ασκήσουν πίεση/επιρροή παρασκηνιακά ή
ακόμα και να χρησιμοποιήσουν ένδικα μέσα
κατά του έργου. Επομένως, μπορούν να
ασκήσουν μεγάλη επιρροή στο έργο.
Επιστημονικοί
φορείς



Επιστημονικοί φορείς:

Οι

o Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
o Δημοτική
(Δημωφέλεια)

Επιχείριση

Καβάλας

επιστημονικοί

φορείς

που

σχετίζονται

Μέτριο

Μέτρια

Εν

δυνάμει

άμεσα με τις παράλιες περιοχές και τη

ενεργά

θάλασσα (τουρισμός, αλιεία), ενδεχομένως να

ενδιαφερόμενα

έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για το έργο.

μέρη
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Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

Επίπτωση που θα υποστούν

ενδιαφερόμενων

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

Χαμηλό

Χαμηλή

Ιεράρχηση

μερών
Άλλοι



Άλλοι

Τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είτε δεν έχουν

Άλλα

o Ναυτικός όμιλος Καβάλας

καμία (π.χ. ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας) είτε έχουν πολύ

εμπλεκόμενα

o Όμιλος θαλάσσιων αθλημάτων Καβάλας

περιορισμένη

μέρη

o Φορέας

αθλημάτων, ναυτικός όμιλος) αλληλεπίδραση

διαχείρισης

περιοχής Καβάλας

βιομηχανικής

(π.χ.

όμιλος

θαλάσσιων

με το έργο. Για τα θαλάσσια αθλήματα και την
ιστιοπλοΐα,

χρησιμοποιείται

η

ευρύτερη

περιοχή του κόλπου της Καβάλας και του
βόρειου

Αιγαίου,

οπότε

δεν

υπάρχει

αλληλεπίδραση με το έργο.
ΜΜΕ



Τοπικός τύπος

Τα ΜΜΕ θα χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμα



Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός

ενημέρωσης



Διαδίκτυο

του

δημοσιοποίησης.

κοινού
Επίσης,

στις

Χαμηλό

Μέτρια

δράσεις

μπορούν

Εν

δυνάμει

ενεργά

να

ενδιαφερόμενα

χρησιμοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη

μέρη

για να δημοσιεύουν τις απόψεις τους σχετικά
με το έργο.
Ομάδες που

Ανάδοχοι έργων κατασκευής

Οι ανάδοχοι των έργων κατασκευής δεν έχουν

εμπλέκονται στην

προσδιοριστεί

ακόμα

υλοποίηση του

ολοκληρωθεί

οι

έργου

προσφορών.
(συναρμολόγηση

Η

αφού

δεν

διαδικασίας
φάση
αγωγών

έχουν

υποβολής
κατασκευής

στο

χερσαίο

Υψηλό

Μέτρια

Εν

δυνάμει

ενεργά
ενδιαφερόμενα
μέρη
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Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

Επίπτωση που θα υποστούν

ενδιαφερόμενων

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

Χαμηλό

Χαμηλή

Ιεράρχηση

μερών
έδαφος, διάταξη αγωγών, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία της εξέδρας) είναι πολύ
σύντομη.
Ιδιοκτήτες γης

Ιδιοκτήτες γης και

χρήστες οικοπέδων που

Στην

περίπτωση

που

αποφασιστεί

ενδεχομένως να επηρεαστούν από την έκταση

πραγματοποιηθούν

συναρμολόγησης

κατασκευής για τις χερσαίες εγκαταστάσεις σε

των

αγωγών

κατασκευής σε χερσαίο έδαφος).

(χώρος

κάποιες

να

εργασίες

ιδιωτική γη (ακόμα εκκρεμεί η λήψη της
απόφασης), (α) η χρήση γης θα είναι πολύ
περιορισμένη
ιδιοκτήτες

και

και

θα

τους

αφορά

μόνο

χρήστες

που

τους
θα

συμφωνήσουν με τους όρους αποζημίωσης,
(β) η διάρκεια της φάσης κατασκευής στο
χερσαίο έδαφος θα είναι πολύ σύντομη και (γ)
η πιθανή χρήση γης θα ελαχιστοποιηθεί χάρη
στη

συνδυασμένη

πρόσβασης

που

εργοστάσιο Σίγμα.

χρήση
βρίσκεται

του

δρόμου

δίπλα

στο

Άλλα
εμπλεκόμενα
μέρη

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ομάδα

Ενδιαφερόμενα μέρη

ενδιαφερόμενων

Επίπτωση που θα υποστούν

Ενδιαφέρον

Επιρροή στο

για το έργο

έργο

-

-

Ιεράρχηση

μερών
Συγκεκριμένες

Δεν έχει προσδιοριστεί κάποια4

-

ευπαθείς ομάδες
που ενδεχομένως
να επηρεαστούν
από το έργο

Κατά τη φάση προσδιορισμού των ενδιαφερόμενων μερών, δεν προσδιορίστηκαν ευπαθείς ομάδες που να επηρεάζονται από το έργο καθώς δεν υπάρχουν
εθνικές ή γλωσσικές μειονότητες στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Η αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται με οργανωμένο και επαγγελματικό τρόπο,
οπότε οι αλιείς δεν θεωρούνται ευπαθής ομάδα. Δεν υπάρχει μετακίνηση προσφύγων στην περιοχή του Κόλπου. Οι πρόσφυγες καταφθάνουν στην Καβάλα
από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με πλοία της γραμμής. Το λιμάνι της Καβάλας χρησιμοποιείται μόνο ως σημείο διέλευσης. Συνήθως, τα άτομα αυτά
παραμένουν στο λιμάνι για λίγες μόνο ώρες πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Επομένως, στην πραγματικότητα, δεν
ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο έργο.
4
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5 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΜΕ

ΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο σχεδιασμός της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη αφορά στις ακόλουθες φάσεις
υλοποίησης του έργου:


Φάση 1: Προκαταρκτικές δράσεις, πριν την υλοποίηση του έργου



Φάση 2: Εκπόνηση της τεκμηρίωσης και της ΜΠΚΕ του έργου



Φάση 3: Κατασκευή



Φάση 4: Λειτουργία



Φάση 5: Παροπλισμός-εγκατάλειψη

Το παρόν ΣΔΕΜ καλύπτει την τρέχουσα φάση (Φάση 2) καθώς και τις φάσεις κατασκευής και
λειτουργίας (Φάσεις 3 και 4). Οι σχεδιαζόμενες δράσεις για τη φάση λειτουργίας είναι
προκαταρκτικού χαρακτήρα. Οι δράσεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη φάση
παροπλισμού-εγκατάλειψης του έργου θα προστεθούν στις επόμενες εκδόσεις του παρόντος
ΣΔΕΜ.
Το παρόν ΣΔΕΜ θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενσωματώνεται η
πρόοδος του έργου και της διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και να
διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων δράσεων.
Σε κάθε φάση του έργου θα περιλαμβάνονται δράσεις για την επεξήγηση της λογικής που
ακολουθήθηκε κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό του έργου καθώς και για την
επίλυση υπαρχουσών (εφόσον υπάρχουν) ή την πρόληψη ενδεχόμενων αντιδράσεων.
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6 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Στην παρούσα ενότητα του ΣΔΕΜ, περιγράφονται οι δράσεις διαβούλευσης με διάφορες
ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που έχουν αναληφθεί έως τώρα (κατά τη Φάση 1 και, εν μέρη,
τη Φάση 2).

6.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΠΚΕ
6.1.1 Εισαγωγή
Παρά το γεγονός ότι η οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ δεν απαιτείται από την εθνική
νομοθεσία, η Energean προσκάλεσε σε διάλογο τους σχετικούς θεσμικούς φορείς,
προκειμένου να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα χαρακτηριστικά του έργου στο αρχικό
στάδιο. Δεν υποβλήθηκε έκθεση οριοθέτησης του περιεχομένου της ΜΠΚΕ στην αρμόδια Αρχή
ούτε σε κάποιον άλλο κρατικό φορέα.
Η διαδικασία ενημέρωσης και διαλόγου για την οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ έλαβε
χώρα τον Οκτώβριο του 2015. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με τις περιφερειακές, δημοτικές και τοπικές αρχές καθώς και με εκπροσώπους
των τοπικών επιστημονικών ινστιτούτων και φορέων. Το βασικό ενημερωτικό υλικό ήταν μια
παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή (δείτε το Προσάρτημα 02).
Ο σκοπός αυτής της φάσης διαβούλευσης ήταν:


η παρουσίαση του υπάρχοντος και του σχεδιαζόμενου έργου στα ενδιαφερόμενα μέρη



η παρουσίαση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων



η συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση του περιεχομένου της ΜΠΚΕ, π.χ.
προσδιορισμός των κύριων περιβαλλοντικών παραμέτρων που θα μπορούσαν
ενδεχομένως να επηρεαστούν από τις υπάρχουσες ή τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις
και ενσωμάτωση/διευθέτηση τυχόν παρατηρήσεων



η

παρουσίαση

της

μεθοδολογίας

εκτίμησης/αντιμετώπισης

επιπτώσεων,

για

αναμενόμενα και μη αναμενόμενα συμβάντα


η κατανόηση τυχόν ζητημάτων που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία
ενδεχομένως να πρέπει να ληφθούν υπόψη ή να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του
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έργου και/ή στη ΜΠΚΕ

6.1.2 Δράσεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Οι

δράσεις

διαβούλευσης

είχαν

τη

μορφή

συναντήσεων/συνεδριάσεων

οι

οποίες

πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία των ενδιαφερόμενων μερών στην Καβάλα, στη Χρυσούπολη
(δήμος Νέστου) και στη Θάσο, με την εξαίρεση μιας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με
διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τον Πίνακα 4 που
ακολουθεί.
Πίνακας 4: Αριθμός συνεδριάσεων και συμμετεχόντων

Ημερομηνία

Τοποθεσία / Πόλη

Αριθμός

Συμμετέχοντες

συνεδριάσεων
Energean

(εργοστάσιο

Σίγμα),

Νέα

1

2

1

10

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Καβάλα

1

11

Δημαρχείο Καβάλας, Καβάλα

1

8

14.10.2015

Δημαρχείο Νέστου, Χρυσούπολη

1

6

15.10.2015

Δημαρχείο Θάσου, Θάσος

1

6

6

43

Καρβάλη
06.10.2015
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Καβάλας, Καβάλα

07.10.2015

Σύνολο:

Πίνακας 5: Συνεδριάσεις και ενδιαφερόμενα μέρη

Ημερομηνία

Τοποθεσία / Πόλη

Ενδιαφερόμενο μέρος

Energean



Ακτοφυλακή



Πυροσβεστική



Τεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας



Εμπορικό

(εργοστάσιο

Σίγμα), Νέα Καρβάλη
06.10.2015

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό
Επιμελητήριο

Καβάλας,

Γραφείο

Βιομηχανικό

Καβάλας

Καβάλα
07.10.2015

και



Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Επιμελητήριο
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Ημερομηνία

Τοποθεσία / Πόλη

Ενδιαφερόμενο μέρος

Αντιπεριφερειάρχη,



Καβάλα

Αποκεντρωμένη

Διοίκηση

Μακεδονίας

-

Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων


Γραφείο

Παλλαϊκής

Άμυνας-Πολιτικής

Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)


Περιφερειακή

Ενότητα

Καβάλας,

Τμήμα

Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας


Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής



Περιφερειακή

Ενότητα

Καβάλας,

Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας


Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Επιτροπή
Προγραμματισμού

Δημαρχείο



Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας



Δήμαρχος Καβάλας



Πρόεδρος

Δημοτικού

Συμβουλίου

Καβάλας

Καβάλας,

Καβάλα

του



Δημοτική Επιχείριση Καβάλας (Δημωφέλεια)



Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Καρβάλης

14.10.2015

Δημαρχείο



Δήμαρχος Νέστου



Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου



Δήμος

Τμήμα

Οικονομικών

και

Διοικητικών Υπηρεσιών

Νέστου,

Χρυσούπολη

Νέστου,



Δήμος Νέστου, Τμήμα Τεχνικών Έργων



Δήμος Νέστου, Επιτροπή Προγραμματισμού



Φορέας

Διαχείρισης

Εθνικού

Πάρκου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

15.10.2015

Δημαρχείο
Θάσος



Δήμαρχος Θάσου



Δήμος Θάσου, Αντιδήμαρχος οικονομικών και
διοικητικών υπηρεσιών

Θάσου,


Δήμος Θάσου, Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος



Δήμος Θάσου, Τεχνική υπηρεσία



Νομικός σύμβουλος Δήμου
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Ημερομηνία

Τοποθεσία / Πόλη

Ενδιαφερόμενο μέρος

Συνολικός αριθμός ενδιαφερόμενων
μερών:

27

Τα πρακτικά της συνεδρίασης, που υπογράφηκαν από όλους τους συμμετέχοντες,
παρατίθενται στο Προσάρτημα 1 του ΣΔΕΜ.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν τα εξής:


Σκοπός της συνεδρίασης



Νομικό πλαίσιο



Περιγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων



Παρουσίαση του νέου έργου (ανάπτυξη κοιτασμάτων και εγκαταστάσεις)



Περιβαλλοντική και κοινωνική υφιστάμενη κατάσταση (με έμφαση στο θαλάσσιο
περιβάλλον, στην αλιεία και τον τουρισμό)



Μελέτες ασφαλείας



Υπεύθυνοι επικοινωνίας (της εταιρείας και της εταιρείας συμβούλων)



Συζήτηση

Η παρουσίαση παρατίθεται στο Προσάρτημα 2 του ΣΔΕΜ.

6.1.3 Ζητήματα που έθεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και απαντήσεις
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και τα ενδιαφερόμενα μέρη έθιξαν διάφορα ζητήματα. Τα
ζητήματα αυτά απαντήθηκαν από την Επιτροπή Διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα
ζητήματα που θίχτηκαν και οι αντίστοιχες απαντήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Πίνακας 6: Ζητήματα που θίχτηκαν και απαντήσεις που δόθηκαν
Θέμα

Ασφάλεια

Ζήτημα

Απάντηση

Ατυχήματα:

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν ενήμερα

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έθιξαν το

σχετικά με τις αυστηρές απαιτήσεις

ζήτημα των πιθανών ατυχημάτων

της οδηγίας 2013/30/ΕΚ σε θέματα

και του τρόπου αντιμετώπισής τους.

ασφαλείας και γνώριζαν ότι η ΜΠΚΕ

Υπήρξε ερώτημα σχετικά με την
ομοιότητα του έργου με την εξέδρα
γεώτρησης

και

άντλησης

πετρελαίου

Deepwater

Horizon,

θα περιελάμβανε διάφορες μελέτες
ασφαλείας (π.χ. ποσοτική αποτίμηση
επικινδυνότητας
προσομοίωση

-

QRA,

πετρελαιοκηλίδας).

Τονίστηκε ότι η εταιρεία λειτουργεί
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Θέμα

Ζήτημα

Απάντηση

αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας.

όλα

αυτά

τα

χρόνια

χωρίς

να

σημειωθεί κάποιο ατύχημα.
Διευκρινίστηκε
τεχνικές,

ότι

δεν

υπάρχουν

γεωλογικές

ή

άλλες

ομοιότητες που να επιτρέπουν τη
σύγκριση των δύο έργων.
Μελέτες και σχεδιασμός ασφαλείας:

Δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με το

Ορισμένα

σχεδιασμό ασφαλείας, το σχεδιασμό

ενδιαφερόμενα

μέρη

ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με

αντιμετώπισης

έκτακτων

συγκεκριμένες μελέτες ασφαλείας

περιστατικών, τη μελέτη QRA, την

που είχαν ήδη εκπονηθεί ή που

προσομοίωση

επρόκειτο να εκπονηθούν.

κ.λπ. Διευκρινίστηκε ότι οι μελέτες

πετρελαιοκηλίδων

αυτές θα ήταν αναπόσπαστο μέρος
της ΜΠΚΕ.
Περιστατικά

ρύπανσης

και

Τονίστηκε ότι η εταιρεία λειτουργεί

ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτων

όλα

περιστατικών:

σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ρώτησαν

Η προσομοίωση πετρελαιοκηλίδων

σχετικά

με

θα είναι μέρος της ΜΠΚΕ.

περιστατικά

ρύπανσης

και

τους

διαθέσιμους

τρόπους

για

την

ελαχιστοποίηση

προηγούμενα

των

κινδύνων

ρύπανσης.

αυτά

Δόθηκαν

τα

χρόνια

χωρίς

πληροφορίες

από

να

την

Energean σχετικά με την ετοιμότητα
της

εταιρείας

έκτακτα

να

αντιμετωπίσει

περιστατικά.

Τα

ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν
σχετικά

με

τις

ασκήσεις

αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης

που

διοργανώνει

η

Energean για το προσωπικό της σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος,
τονίστηκε εκ μέρους της εταιρείας η
άριστη συνεργασία της με το Λιμενικό
και την Πυροσβεστική.
Πυρασφάλεια:

Ο

σχεδιασμός

και

η

μελέτη

Υπήρξε ερώτημα σχετικά με την

πυρασφάλειας αποτελούν μέρος του

πυρασφάλεια του έργου.

συνολικού σχεδιασμού του έργου. Η
πυρασφάλεια λαμβάνεται υπόψη στη
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Θέμα

Ζήτημα

Απάντηση
μελέτη QRA.

Υφιστάμενη κατάσταση:

Η Energean παρείχε πληροφορίες

Τα ενδιαφερόμενα μέρη επέδειξαν

σχετικά με τις περιβαλλοντικές και

ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική

κοινωνικές παραμέτρους αναφορικά

(π.χ.

με

βαθυμετρία,

θαλάσσια

τα

δεδομένα

αναφοράς

και,

(π.χ.

επίσης, ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα

τουρισμός) υφιστάμενη κατάσταση

μέρη σχετικά με τα ευρήματα των

που τους παρουσιάστηκε κατά τη

ειδικών σεισμικών ερευνών και τα

διάρκεια

αποτελέσματα της παρατήρησης των

θηλαστικά)

και

της

κοινωνική

διαβούλευσης.

Τα

κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν

θαλάσσιων

σχετικά

εντοπίστηκαν

με

την

υφιστάμενη

κατάσταση αφορούσαν τα δεδομένα

θηλαστικών
στο

που
κοίτασμα

πετρελαίου και φυσικού αερίου.

αναφοράς.

Περιβάλλον

Μετρήσεις και δειγματοληψία:

Τα

ενδιαφερόμενα

Υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με τις

ενημερώθηκαν για τη δειγματοληπτική

μετρήσεις και τη δειγματοληψία για

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο

τις βενθικές κοινότητες, τα ιζήματα

πλαίσιο

του πυθμένα και την ποιότητα των

πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές

υδάτων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη

δειγματοληψίας,

ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τις

δειγμάτων,

εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες και τα

φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα

ευρήματα.

καθώς και για τα κύρια ευρήματα.

της

ΜΠΚΕ.
τον

τους

μέρη

Δόθηκαν

αριθμό

των

επιστημονικούς

Τονίστηκε ότι τα υφιστάμενα επίπεδα
ρύπανσης είναι στα επιτρεπόμενα
όρια.
Παρακολούθηση:

Η απάντηση ήταν ότι τα δεδομένα θα

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ρώτησαν

είναι διαθέσιμα.

αν θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα
από

το

πρόγραμμα

παρακολούθησης της Energean (για
το έργο).
Διαχείριση αποβλήτων:

Απαντήθηκε ότι τα απόβλητα των

Υπήρξε ερώτημα σχετικά με τη

γεωτρήσεων

αντιμετωπίζονται

διαχείριση

επικίνδυνα

και,

των

γεωτρήσεων.

αποβλήτων

των

παραδίδονται

σε

ως

ως

τέτοια,

αδειοδοτημένη

εταιρεία για την περαιτέρω διάθεσή
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Θέμα

Ζήτημα

Απάντηση
τους.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη:

Η Energean παρουσίασε την πολιτική

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που

πληροφορίες

εφαρμόζει και τις σχετικές δράσεις.

πολιτική

σχετικά

εταιρικής

με

την

κοινωνικής

ευθύνης της εταιρείας.
Χρονοδιάγραμμα:

Η

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν

χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

(κυρίως,

σχετικά

με

το

Energean
για

παρουσίασε

το

αδειοδότησης
την

έγκριση

των

χρονοδιάγραμμα του έργου, έως τη

περιβαλλοντικών όρων) και παρείχε

λειτουργία του.

πληροφορίες

σχετικά

με

το

χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Σχεδιασμός έργου

Τέθηκαν διάφορα ερωτήματα επί

Δόθηκαν απαντήσεις σε αυτά τα

τεχνικών

ερωτήματα.

ζητημάτων

διαστασιολόγηση,

(π.χ.

αγκύρωση,

διαδικασία).
Απόσταση από τις ακτές:

Δόθηκαν οι ακριβείς αποστάσεις των

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν

πόλεων και των ακτών από την

πληροφορίες σχετικά με την ακριβή

περιοχή του έργου.

απόσταση από την ακτογραμμή και
τις πόλεις.
Αλιεία:

Διευκρινίστηκε ότι θα συνεχίσουν να

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν

ισχύουν οι υπάρχοντες περιορισμοί.

πληροφορίες

Απαντήθηκε

σχετικά

με

τις

ότι

θα

υπάρχει

απαγορευμένη ζώνη 500 m για την

απαγορευμένες ζώνες.

αλιεία αλλά τα αλιευτικά σκάφη θα
μπορούν να διέρχονται από αυτήν τη
ζώνη.

Επιπτώσεις
Ναυσιπλοΐα:

Διευκρινίστηκε ότι θα συνεχίσουν να

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν

ισχύουν οι υπάρχοντες περιορισμοί.

πληροφορίες
απαγορευμένες

σχετικά

με

τις

Απαντήθηκε

ότι

ζώνες

και

τις

απαγορευμένη ζώνη 500 m για τη
αλλά,

θα

υπάρχει

πιθανές επιπτώσεις στις διαδρομές

ναυσιπλοΐα

σε

κάθε

των πλοίων.

περίπτωση, οι διαδρομές των πλοίων
δεν έχουν, προς το παρόν, σχέση με
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Θέμα

Ζήτημα

Απάντηση
την περιοχή του έργου.

Τουρισμός:

Η απάντηση που δόθηκε εμπίπτει στη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν

συζήτηση

για

τα

τον

ρύπανσης

και

την

προβληματισμό

τους

για

πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό

αντιμετώπισης

λόγω κάποιας πετρελαιοκηλίδας.

περιστατικών.

περιστατικά
ετοιμότητα
έκτακτων

Τα κυριότερα ζητήματα που τέθηκαν παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Ζητήματα που έθεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη
Ασφάλεια
Safety

Περιβάλλον
Environment

Σχεδιασμός
έργου
Project
design

Απόσταση από
ακτές
Distance
fromτιςshores

Επιπτώσειςtoστην
αλιεία
Impacts
fisheries

Επιπτώσεις
Impacts
toστη
navigation

Επιπτώσειςtoστον
Impacts
tourism

Άλλα
Other

ναυσιπλοΐα

3%
3%
3%

τουρισμό

5%
22%

13%

27%
24%

Σχήμα 2: Ζητήματα που έθεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων είχαν συμπεριληφθεί και
εκτιμηθεί στη ΜΠΚΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησής τους δίνονται
στο Προσάρτημα 4.
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7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ
ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
7.1 ΦΑΣΗ ΜΠΚΕ
7.1.1 Δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ
Σχετικά με τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ, υπάρχουν δυο παράλληλες διαδικασίες: μία επίσημη
που ελέγχεται από το ΥΠΕΝ και μια άλλη που υλοποιείται από την Energean. Η εταιρεία θα
αναλάβει δράσεις που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΤΑΑ και υπερβαίνουν τις βασικές
απαιτήσεις του νομικού πλαισίου. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

7.1.1.1 Ενημερωτικές δράσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία
Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο (δείτε την ενότητα 3.1 του ΣΔΕΜ), η ΜΠΚΕ
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΥΠΕΝ). Μετά από
έλεγχο αρτιότητας, το έγγραφο προωθείται από την αρμόδια αρχή σε διάφορους φορείς της
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με αίτημα γνωμοδότησης.
Σε αυτήν τη φάση, τη δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ αναλαμβάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο
(δείτε την ενότητα 3.1 του ΣΔΕΜ). Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημερώνει (μέσω
ανακοινώσεων στα ΜΜΕ, το κόστος των οποίων αναλαμβάνει η Energean) το κοινό ότι η
ΜΠΚΕ είναι διαθέσιμη σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο σε έντυπη μορφή, προκειμένου ο
τοπικός πληθυσμός και τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα να την διαβάσουν. Τα
σημεία όπου θα διατίθεται η ΜΠΚΕ θα καθοριστούν κατά το χρόνο εκείνο από το Περιφερειακό
Συμβούλιο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται εντός 45
ημερών. Ωστόσο, συνήθως, διαρκεί 60 ημέρες περίπου.
Στο τέλος της διαδικασίας ενημέρωσης, η γνώμη και τα σχόλια του κοινού καθώς και των
υπόλοιπων φορέων συζητούνται στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
(δημόσια ακρόαση). Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ανοικτή στο ευρύ
κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας συνεδρίασης
ανακοινώνεται στα ΜΜΕ από την Περιφέρεια - το κόστος της ανακοίνωσης αναλαμβάνει η
Energean. Ο κύριος του έργου (και οι σύμβουλοι που εκπόνησαν τη ΜΠΚΕ) καλούνται να
συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προκειμένου να απαντήσουν σε
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τυχόν ερωτήματα, εφόσον προκύψουν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί και παραδίδει
τα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης στην αρμόδια αρχή (ΥΠΕΝ), η οποία στη συνέχεια
ζητά από τον κύριο του έργου να αναθεωρήσει τη ΜΠΚΕ ή/και εισάγει απευθείας
συγκεκριμένες

υποχρεώσεις/όρους

και

προϋποθέσεις

στην

απόφαση

έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων, ανάλογα με την περίπτωση.

7.1.1.2 Ενημερωτικές δράσεις από την Energean
Η Energean θα αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες για τη μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση
της ΜΠΚΕ στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη και θα καθορίσει ένα σημείο επικοινωνίας για
την υποβολή των σχολίων τους. Ειδικότερα, πριν την επίσημη δημοσιοποίηση που θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από την αρμόδια αρχή (ΥΠΕΝ),
η εταιρεία θα αναλάβει τις εξής ενημερωτικές δράσεις:


Η ΜΠΚΕ θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της εταιρείας την ίδια ημέρα που θα
γίνει διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΤΑΑ.



Η Energean θα ενημερώσει το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω ανακοινώσεων
στα ΜΜΕ (στις τοπικές εφημερίδες «Πρωινή», «Νέα Εγνατία», «Εβδόμη»), σχετικά με
τη διαθεσιμότητα του εγγράφου, σε έντυπη μορφή, σε διάφορα σημεία στην Καβάλα
(Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας, Εμπορικό Επιμελητήριο Χρυσούπολης καθώς και
στις χερσαίες εγκαταστάσεις του εργοστασίου Σίγμα) και στη Θάσο (στο ξενοδοχείο
«Makryammos Bungalows»).



Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διατύπωσης παραπόνων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας δημοσιοποίησης που ελέγχεται πλήρως
από την αρμόδια αρχή (ΥΠΕΝ), η Energean θα αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες ώστε
να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση του κοινού και την πρόσβαση κάθε
ενδιαφερόμενου μέρους στα έγγραφα της ΜΠΚΕ.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με:


απευθείας ενημέρωση των βασικών ενδιαφερόμενων μερών για τις επίσημες
διαδικασίες ενημέρωσης, τα σημεία όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στα έγγραφα της
ΜΠΚΕ και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δημόσιων ακροάσεων



παροχή βοήθειας σε κάθε ενδιαφερόμενο (άτομα ή ομάδες) που αντιμετωπίζει
δυσκολία πρόσβασης στα έγγραφα, με παροχή των απαραίτητων μέσων μεταφοράς
για την επίσκεψή του στα καθορισμένα σημεία. Αυτό θα γίνει μέσω των αντίστοιχων
Δήμων, οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα τους ζητηθεί να παράσχουν πληροφορίες
σχετικά με το ενδιαφέρον ατόμων ή ομάδων.

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη τήρηση της επίσημης διαδικασίας.
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης σχετικά με τη ΜΠΚΕ (μέσω της
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Energean και, επισήμως, του Υπουργείου), η Energean θα βρίσκεται σε ουσιαστικό διάλογο με
τα στρατηγικά και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι αλιείς, οι επαγγελματίες του κλάδου
του τουρισμού (ενώσεις ξενοδόχων, ταξιδιωτικών πρακτόρων κ.λπ.) και, ενδεχομένως, οι
περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πριν την επίσημη δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το
έργο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με διοργάνωση συναντήσεων με αυτούς τους φορείς,
εγκαίρως και πολύ πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (για
περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το Σχέδιο Δράσεων στην ενότητα 7.3).
Έτσι, θα διασφαλιστεί και η συμμετοχή των φορέων αυτών στην προαναφερθείσα συνεδρίαση
του Συμβουλίου, προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους επισήμως.

7.1.1.3 Σειρά και χρονοδιάγραμμα ενημερωτικών δράσεων
Οι ενημερωτικές δράσεις και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παρουσιάζονται παρακάτω.
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ENERGEAN

Energean

Sta keholders comments

6
Σχήμα 3: Διάγραμμα ροής ενημερωτικών δράσεων

6

6
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7.2 ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΠΚΕ
Η μετά-ΜΠΚΕ φάση ξεκινά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια αρχή
(ΥΠΕΝ). Η ΑΕΠΟ είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μέσω δύο δικτυακών τόπων:


https://diavgeia.gov.gr, όπου αποστέλλονται όλες οι αποφάσεις από όλους τους
κρατικούς φορείς (της κεντρικής και/ή της περιφερειακής διοίκησης) και είναι
διαθέσιμες για προβολή και λήψη για περαιτέρω χρήση



http://website.informer.com/visit?domain=aepo.ypeka.gr, όπου αποστέλλονται όλες οι
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων κατηγορίας Α1 ή Α2 και είναι
διαθέσιμες για προβολή και λήψη

7.2.1 Φάση κατασκευής
Πρέπει να σημειωθεί ότι η φάση κατασκευής θα διαρκέσει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι
σχετικές δράσεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής της φάσης είναι:


Συντονισμός με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας και το Λιμενικό, με σκοπό το
συντονισμό όλων των σχετικών δράσεων που απαιτούνται από τη ναυτιλιακή
νομοθεσία και τους κανονισμούς του λιμένα αναφορικά με αυτές τις δράσεις. Έτσι, οι
αρχές θα βοηθήσουν στην υλοποίησή τους με τρόπο που θα διασφαλιστεί η
ολοκλήρωση της διαδικασίας με ελάχιστη διαταραχή/όχληση των θαλάσσιων και
αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και με την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων
πρόληψης/ασφάλειας

και

προστασίας

της

υγείας,

της

ασφάλειας

και

του

περιβάλλοντος (HSE).


Οι ιδιοκτήτες γης5 που επηρεάζονται από το χώρο κατασκευής στο χερσαίο έδαφος
(συναρμολόγηση αγωγών) θα προσδιοριστούν πριν την ανάθεση της σύμβασης
κατασκευής. Θα κληθούν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Kavala Oil όπου θα γίνει
παρουσίαση

των

τεχνικών

κατασκευής,

των

επιπτώσεων

και

των

μέτρων

αντιμετώπισής τους. Οι ιδιοκτήτες γης θα αποζημιωθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία.


Η εγκεκριμένη ΜΠΚΕ και η ΑΕΠΟ θα περιλαμβάνονται στο τεύχος δημοπράτησης για
τον ανάδοχο των έργων κατασκευής.



Ο επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος της Energean θα ενημερώσει το άτομο
που θα οριστεί από τον Ανάδοχο για τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και

Δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα τα οικόπεδα που επηρεάζονται, οπότε δεν είναι ακόμα
γνωστοί οι ιδιοκτήτες γης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συναρμολόγηση των αγωγών σε
οικόπεδα είναι μία από τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές που εξετάζονται (η άλλη αφορά τη
συναρμολόγηση στο εμπορικό λιμάνι της Νέας Καρβάλης).
5
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κοινωνικών επιπτώσεων.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν πρόσβαση στο μηχανισμό διατύπωσης παραπόνων και
δυνατότητα να υποβάλουν οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο ή ερώτημα σχετικά με
οποιοδήποτε ζήτημα που ενδεχομένως να προκύψει.

7.2.2 Φάση λειτουργίας
Κατά τη λειτουργία, η καθορισμένη διαδικασία διαβούλευσης θα υποστηρίζεται από τις δράσεις
διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη με:


.



την τακτική ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις περιβαλλοντικές/κοινωνικές του
επιπτώσεις



την παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και της επίτευξης
των στόχων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών)



το σχολιασμό της αποτελεσματικότητας των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων



τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του μηχανισμού διατύπωσης παραπόνων

Οι κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών κατά τη φάση λειτουργίας θα είναι οι αλιείς και οι
επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού. Οι δράσεις διαβούλευσης με αυτές τις ομάδες
ενδιαφερόμενων μερών θα είναι:


Θα διοργανωθούν συνεδριάσεις στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας
και/ή στα γραφεία της Kavala Oil (εγκαταστάσεις εργοστασίου Σίγμα) όπου θα κληθούν
οι ομάδες αυτές και θα γίνει παρουσίαση της ΑΕΠΟ και των Σχεδίων Διαχείρισης.



Η

Energean

θα

ανακοινώσει

στο

δικτυακό

της

τόπο

την

ετήσια

έκθεση

περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας.
Το ΣΔΕΜ είναι ένα «ζωντανό έγγραφο» που θα πρέπει να επικαιροποιείται ακολουθώντας την
πρόοδο του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Energean θα αναθεωρήσει την τρέχουσα
προσέγγιση διαβούλευσης και θα εκπονήσει ένα σχέδιο δράσεων διαβούλευσης με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικά για τις φάσεις λειτουργίας, παροπλισμού και εγκατάλειψης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ και κατά τη διάρκεια
των φάσεων κατασκευής, οι δράσεις διαβούλευσης θα είναι εστιασμένες στο έργο ενώ, κατά τη
φάση λειτουργίας, οι δράσεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και η ετήσια
έκθεση περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής θα καλύπτουν όλες τις χερσαίες και
υπεράκτιες δραστηριότητες.

7.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δράσεις διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
καθώς

και

το

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησής

τους.
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Πίνακας 9: Σχέδιο δράσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη

Περιγραφή

που αφορά

Χρονοδιάγραμμα6

Σημειώσεις

Φάση ΜΠΚΕ

1.
Δημοσίευση της ΜΠΚΕ στο

Όλα τα ενδιαφερόμενα

Η ΜΠΚΕ θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο

διαδίκτυο και διαθεσιμότητα

μέρη

της εταιρείας

διαθέσιμα αντίγραφα της

έντυπων αντιγράφων της

(www.energean.com/operations/#developm

μελέτης σε έντυπη μορφή στα

μελέτης

ent/epsilon)

γραφεία της Energean στην

04.03.16

Άμεσα, θα υπάρχουν

Αθήνα (Λ. Κηφισίας 32,
Atrina Center, 151 25
Μαρούσι, τηλ.: +
302108174200) και στο
εργοστάσιο Σίγμα της
Energean (Kavala Oil Α.Ε.,
Διυλιστήριο, Νέα Καρβάλη,
640 06 Καβάλα,
τηλ.:+302510317201)
Επίσης, θα υπάρχουν
διαθέσιμα αντίγραφα της
ΜΠΚΕ σε έντυπη μορφή στα
6

Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό καθώς εξαρτάται από την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσης από την Energean
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Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη
που αφορά

Περιγραφή

Χρονοδιάγραμμα6

Σημειώσεις
εξής σημεία:


Εμπορικό Επιμελητήριο
Καβάλας: Ομόνοιας 50,
653 02 Καβάλα, τηλ.:
+302510222212



Εμπορικό Επιμελητήριο
Χρυσούπολης: Βενιζέλου
106, 642 00
Χρυσούπολη



Θάσος: Ξενοδοχείο
«Makryammos
Bungalows» στο Λιμένα,
τηλ. +302593022101

Παράλληλες δράσεις

Τοπικός πληθυσμός,

Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη

Όλες οι δράσεις θα

δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ

επαγγελματικές ενώσεις,

δημοσιοποίηση της ΜΠΚΕ, όπως θα οργανωθεί

πραγματοποιηθού

εκ μέρους της εταιρείας

ΜΚΟ

από την Περιφέρεια, θα είναι διαθέσιμες στο

ν από 06.03.16

δικτυακό τόπο της εταιρείας.

έως τη συνεδρίαση

Τα σημεία όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα για το

του Περιφερειακού

κοινό αντίγραφα της ΜΠΚΕ σε έντυπη μορφή θα

Συμβουλίου

ανακοινωθούν στις τοπικές εφημερίδες

(εκτιμώμενη
ημερομηνία

Οι συναντήσεις με το κοινό
και τα ενδιαφερόμενα μέρη,
τους αλιείς και τους
επαγγελματίες του κλάδου
του τουρισμού θα διεξαχθούν
στο Εμπορικό Επιμελητήριο
Καβάλας.
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Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη

Περιγραφή

που αφορά

Χρονοδιάγραμμα6

Σημειώσεις

(«Πρωινή», «Νέα Εγνατία», Εβδόμη»).

διεξαγωγής η

Σε αυτές τις συναντήσεις, θα

Η Energean θα παράσχει τις απαραίτητες

05.05.16).

γίνει παρουσίαση του έργου,
της περιβαλλοντικής και

πληροφορίες στα καθορισμένα ενδιαφερόμενα
μέρη κατά τη διάρκεια:




Πρόσκληση στους

μιας συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί

αλιείς και τις

στην Καβάλα και θα είναι ανοικτή σε κάθε

τουριστικές

ενδιαφερόμενο ή πιθανώς επηρεαζόμενο

ενώσεις στις

άτομο/φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει

25.03.16 για

δύο συναντήσεων με εκπροσώπους

συνάντηση στις

επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου και

10.04.16.

με ανεξάρτητους επιχειρηματίες (μία στην
Καβάλα και μία στη Θάσο)


μίας συνάντησης με την ένωση αλιέων και
κατοίκους στην Καβάλα

01.04.16 για
κοινοποίηση της
ημερομηνίας

ευρήματα της ΜΠΚΕ προκειμένου να

διεξαγωγής της

διασαφηνιστεί ότι πρόκειται για προαδειοδοτική

ανοικτής στο κοινό

ενημέρωση και να απαντηθούν τυχόν

συνάντησης.

ερωτήματα. Επίσης, αναφορικά με τις επίσημες
σημεία όπου θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα

κατάστασης, των πιθανών
επιπτώσεων καθώς και των
μέτρων αντιμετώπισής τους.
Επίσης, θα υπάρχει ένα
αντίτυπο της ΜΠΚΕ σε
έντυπη μορφή και 20
αντίτυπα της μη τεχνικής
περίληψης.

Δελτία τύπου την

Σε αυτές τις συναντήσεις, θα παρουσιαστούν τα

διαδικασίες ενημέρωσης, θα κοινοποιηθούν τα

κοινωνικής υφιστάμενης

Συναντήσεις με το
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Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη

Περιγραφή

που αφορά

Χρονοδιάγραμμα6

έγγραφα της ΜΠΚΕ και οι ημερομηνίες

ευρύ κοινό, τους

διεξαγωγής των συνεδριάσεων του

αλιείς και τους

Περιφερειακού Συμβουλίου.

επαγγελματίες του

Η εταιρεία θα παράσχει βοήθεια σε κάθε

κλάδου του

ενδιαφερόμενο (άτομα ή ομάδες) που

τουρισμού στις

αντιμετωπίζει δυσκολία πρόσβασης στα

10.04.16 ή εκείνες

έγγραφα, με παροχή των απαραίτητων μέσων

τις ημέρες.

Σημειώσεις

μεταφοράς για την επίσκεψή του στα
καθορισμένα σημεία.
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ, η Energean θα
βρίσκεται σε διάλογο με τους αλιείς και τους
επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, πριν
την επίσημη δημόσια συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Δημιουργία και υλοποίηση

Όλα τα ενδιαφερόμενα

Τα έντυπα διατύπωσης παραπόνων θα είναι

μηχανισμού διατύπωσης

μέρη

διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της εταιρείας καθώς

καταγγελίες, χωρίς καμία

και στα γραφεία της εταιρείας στο εργοστάσιο

εξαίρεση, θα καταχωρίζονται

Σίγμα στη Νέα Καρβάλη και στα κεντρικά γραφεία

και θα καταγράφονται στο

στην Αθήνα.

βιβλίο παραπόνων και

παραπόνων

04.03.16

Όλα τα παράπονα και οι
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Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη
που αφορά

Χρονοδιάγραμμα6

καταγγελιών. Επίσης, θα

έχει την υποχρέωση διαχείρισης των παραπόνων

καταχωρίζονται και οι

και των καταγγελιών.

απαντήσεις στα παράπονα.

Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των έργων κατασκευής
Ο επικεφαλής του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Ενημέρωση αναδόχου
έργων κατασκευής

Ανάδοχος έργων
κατασκευής

Energean θα ενημερώσει το άτομο που θα

Πριν την έναρξη

οριστεί από τον Ανάδοχο για τα μέτρα

των έργων

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών και

κατασκευής

κοινωνικών επιπτώσεων.
2.2

Διαβουλεύσεις
Συντονισμός με τον οργανισμό λιμένος Καβάλας

Συντονισμός με τις αρχές

Στην περίπτωση που πρέπει
να καταληφθεί προσωρινά

Οργανισμός Λιμένος

και το Λιμενικό, με σκοπό τη διαχείριση όλων των

Καβάλας, Λιμενικό,

σχετικών δράσεων που απαιτούνται από τη

Υπουργείο (ανάλογα με

ναυτιλιακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του

την περίπτωση)

λιμένα αναφορικά με αυτές τις δράσεις.

Ιδιοκτήτες γης

Σημειώσεις

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας θα

Κατασκευή

2.
2.1

Περιγραφή

Πριν την έναρξη
των έργων
κατασκευής

Αρχικά, θα προσδιοριστούν οι ιδιοκτήτες γης και

Πριν την έναρξη

θα ειδοποιηθούν ατομικά. Θα κληθούν για μια

των έργων
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Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη

Περιγραφή

που αφορά

ιδιωτική γη για τις εργασίες

παρουσίαση στα γραφεία της Kavala Oil σχετικά

κατασκευής, η εταιρεία θα

με τα έργα κατασκευής, το έργο και τις

συζητήσει με τους ιδιοκτήτες

αποζημιώσεις.

Χρονοδιάγραμμα6
κατασκευής

τις επιπτώσεις από την
κατασκευή καθώς και τη
διαδικασία αποζημίωσής
τους. Θα επηρεαστούν μόνο
εκείνοι οι ιδιοκτήτες που
επιθυμούν να διαθέσουν τη
γη τους για τις εργασίες
κατασκευής.
2.3

Συνεχιζόμενη υλοποίηση του μηχανισμού διατύπωσης παραπόνων
Τα έντυπα διατύπωσης παραπόνων θα είναι
Ιδιοκτήτες γης

διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της εταιρείας καθώς

Ο μηχανισμός διατύπωσης

Αλιείς

και στα γραφεία της εταιρείας στο εργοστάσιο

παραπόνων θα παραμείνει

Επαγγελματίες του

Σίγμα στη Νέα Καρβάλη και στα κεντρικά γραφεία

ενεργός κατά τη διάρκεια της

κλάδου του τουρισμού

στην Αθήνα.

Ανάδοχος έργων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας θα

κατασκευής

έχει την υποχρέωση διαχείρισης των παραπόνων

φάσης κατασκευής.

και των καταγγελιών.

Κατά τη διάρκεια
των έργων
κατασκευής

Σημειώσεις
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Δράσεις

Ενδιαφερόμενα μέρη

Περιγραφή

που αφορά

Ενημέρωση σχετικά με το έργο
Απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) και Σχέδια
Διαχείρισης
Ετήσια έκθεση
περιβαλλοντικής και
κοινωνικής πολιτικής

3,2

Σημειώσεις

Λειτουργία

3.
3.1

Χρονοδιάγραμμα6

Αλιείς και επαγγελματίες
του κλάδου του

Παρουσίαση στα γραφεία της Kavala Oil

τουρισμού

Αμέσως μετά την
έναρξη του έργου

Η Energean θα καταρτίζει έκθεση σχετικά με την
Όλα τα ενδιαφερόμενα

περιβαλλοντική και κοινωνική της συμπεριφορά.

μέρη

Η έκθεση θα ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο

Ετησίως

της εταιρείας.

Διαβουλεύσεις και παρακολούθηση
Τα στοιχεία αυτής της
Έκθεση παρακολούθησης

Υπουργείο

εκπομπών και διαχείρισης

Περιβάλλοντος και

αποβλήτων

Ενέργειας

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης αποβλήτων θα
υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.

έκθεσης θα περιλαμβάνονται
Ετησίως

στην ετήσια έκθεση
περιβαλλοντικής και
κοινωνικής πολιτικής.

3,3

Μηχανισμός διατύπωσης παραπόνων
Διατήρηση του μηχανισμού

Όλα τα ενδιαφερόμενα

Τα έντυπα διατύπωσης παραπόνων θα είναι

Συνεχώς

Η υλοποίηση του μηχανισμού
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Δράσεις
διατύπωσης παραπόνων

Ενδιαφερόμενα μέρη

Περιγραφή

που αφορά
μέρη

Χρονοδιάγραμμα6

Σημειώσεις

διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της εταιρείας καθώς

διατύπωσης παραπόνων θα

κατά τη φάση λειτουργίας

και στα γραφεία της εταιρείας στο εργοστάσιο

αναφέρεται στην ετήσια

του έργου

Σίγμα στη Νέα Καρβάλη και στα κεντρικά γραφεία

έκθεση περιβαλλοντικής και

στην Αθήνα.

κοινωνικής πολιτικής.

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας θα
έχει την υποχρέωση διαχείρισης των παραπόνων
και των καταγγελιών.
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8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ο σκοπός του μηχανισμού διατύπωσης παραπόνων που αναπτύσσει η Energean είναι η λήψη
των παραπόνων και η διασφάλιση επαρκούς απάντησης σε όλα τα παράπονα και τις
καταγγελίες των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού πληθυσμού που
επηρεάζεται από το έργο.
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας θα έχει την υποχρέωση διαχείρισης των
παραπόνων και των καταγγελιών. Επίσης, το Τμήμα θα είναι σε επαφή με το αρμόδιο άτομο
στις εγκαταστάσεις της Καβάλας (εργοστάσιο Σίγμα) προκειμένου να διασφαλίζεται η λήψη
τυχόν παραπόνων που υποβάλλονται τοπικά. Θα λαμβάνει, καταχωρίζει και κοινοποιεί τα
παράπονα στο αρμόδιο τμήμα. Επίσης, θα επιβλέπει τις απαντήσεις στα παράπονα και στις
καταγγελίες των ενδιαφερόμενων μερών.
Η διαδικασία έχει ως εξής:


Διαχείριση και χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσης παραλαβής παραπόνων και
απάντησης:
Όλα τα παράπονα και οι καταγγελίες, χωρίς καμία εξαίρεση, θα καταχωρίζονται και θα
καταγράφονται στο βιβλίο παραπόνων και καταγγελιών. Η απόδειξη παραλαβής και
καταχώρισης παραπόνου/καταγγελίας θα αποστέλλεται στον αποστολέα ενός μιας
εβδομάδας. Στην ειδοποίηση θα αναφέρεται η ημερομηνία εξέτασης του παραπόνου ή
της καταγγελίας. Όλα τα παράπονα και οι καταγγελίες των ενδιαφερόμενων μερών θα
απαντώνται εγγράφως εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του
καταγγέλλοντος από την απάντηση και την προτεινόμενη λύση, μπορεί να επιληφθεί η
αρμόδια κρατική επιβλέπουσα αρχή ή το δικαστήριο για την επίλυση του
προβλήματος. Ο μηχανισμός διατύπωσης παραπόνων θα είναι εύκολα προσβάσιμος
μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας και [εισαγωγή εναλλακτικού τρόπου
πρόσβασης στο μηχανισμό διατύπωσης παραπόνων εδώ].



Εξέταση και επίλυση παραπόνων:
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Η αναφορά για τη διαχείριση των παραπόνων και των καταγγελιών θα συντάσσεται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το μήνα) και θα είναι διαθέσιμη
για έλεγχο (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της
εταιρείας. Στην αναφορά θα περιγράφεται το θέμα των παραπόνων/καταγγελιών, θα
εξετάζεται η βασιμότητά τους και θα αναλύονται τα μέτρα που λήφθηκαν.


Φάσεις διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων:
Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και των καταγγελιών θα εξασφαλίζεται
με εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας:






Λήψη παραπόνου
Καταχώριση
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο για επιβεβαίωση της παραλαβής
Ορισμός αρμόδιου ατόμου για τη διαχείριση/διερεύνηση του ζητήματος που
αναφέρεται στο παράπονο

 Απάντηση στο παράπονο που διατύπωσε ο ενδιαφερόμενος και αίτημα για
παρατηρήσεις επί της απάντησης ώστε να προσδιοριστεί αν επιλύθηκε το
συγκεκριμένο ζήτημα

 Κλείσιμο
 Καταγραφή συγκεκριμένης διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων, αρμοδίου ατόμου
και επικοινωνίας απάντησης/παρατηρήσεων που έλαβε χώρα για την επίλυση
συγκεκριμένου ζητήματος
Στο βιβλίο καταχώρισης θα συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:











Ζήτημα
Στοιχεία επικοινωνίας καταγγέλλοντος
Αρμόδιο άτομο/τμήμα για να επιληφθεί του ζητήματος
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν
Προθεσμία
Προτεινόμενη λύση
Απάντηση από τον καταγγέλλοντα
Αποτελέσματα
Ημερομηνία κλεισίματος του ζητήματος
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Έντυπο παραπόνων και καταγγελιών:
Τα παράπονα και οι καταγγελίες υποβάλλονται με μορφή ελεύθερου κειμένου ή με
χρήση του ειδικού εντύπου της εταιρείας που παρατίθεται στο Προσάρτημα 3 του
ΣΔΕΜ.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν παράπονα και καταγγελίες
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, με e-mail, μέσω του δικτυακού τόπου ή με φαξ. Τα
παράπονα και οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται στην εταιρεία στη διεύθυνση:

 Energean Oil & Gas Α.Ε., 17ος όροφος, Atrina Center, Λ. Κηφισίας 32, 151 25
Μαρούσι, τηλ.: +302108174200, φαξ: +302108174299. Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
κ. Σωτήρης Χιωτάκης / κ. Αλεξάνδρα Γκούτρα.

 Kavala Oil Α.Ε., Τ.Θ. 8, Νέα Καρβάλη, 640 06 Καβάλα, τηλ.: +302510317201,
φαξ: +302510317204. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Βασίλης Τσέτογλου.

 Δικτυακός τόπος: www.energean.com/contact
 e-mail: complaint@energean.com
Ο

μηχανισμός

διατύπωσης παραπόνων της Energean παρατίθεται αναλυτικά στο

Προσάρτημα 3 του ΣΔΕΜ.
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9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η υλοποίηση του ΣΔΕΜ και του μηχανισμού διατύπωσης παραπόνων θα παρακολουθείται σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων διαβούλευσης θα αξιολογείται
με βάση τους στόχους που καθορίζονται στο ΣΔΕΜ. Κατά την αξιολόγηση, θα εξετάζεται ο
βαθμός υλοποίησης των δράσεων καθώς και ο βαθμός επίτευξης των στόχων που ορίζονται
στο ΣΔΕΜ. Θα συντάσσονται εσωτερικές αναφορές, οι οποίες θα υποβάλλονται στα ανώτερα
διοικητικά στελέχη, σχετικά με τα βασικά παράπονα που διατυπώθηκαν, τον τρόπο
αντιμετώπισής τους, τις πληροφορίες που δόθηκαν, τις πρωτοβουλίες διαλόγου και την
αποτελεσματικότητα του ΣΔΕΜ. Η αναφορά αυτή θα υποβάλλεται μια φορά το μήνα κατά τη
φάση δημοσιοποίησης της ΜΠΚΕ και υλοποίησης του έργου και μπορεί να ενσωματωθεί στην
υπάρχουσα εσωτερική μελέτη περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής, ειδικά κατά τη φάση
λειτουργίας. Αφού τεθεί το έργο σε φάση λειτουργίας, οι εσωτερικές αυτές αναφορές θα
συντάσσονται μια φορά το τρίμηνο. Το ΣΔΕΜ θα ελέγχεται ετησίως ώστε να αξιολογείται η
αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητά του.

Όποτε κρίνεται απαραίτητο, το ΣΔΕΜ θα

ενημερώνεται και θα αναθεωρείται. Η Energean θα διατηρεί βάση δεδομένων με τα παράπονα
που διατυπώθηκαν και τις απαντήσεις που δόθηκαν.

Σε ετήσια βάση, η Energean θα συντάσσει εξωτερική έκθεση περιβαλλοντικής και κοινωνικής
πολιτικής ή έκθεση βιωσιμότητας, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με:


το έργο



το επίπεδο επίτευξης των στόχων των προηγούμενων ετών όσο αφορά το περιβάλλον
και την κοινωνική συμπεριφορά



την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης των
επιπτώσεων



την περιβαλλοντική συμπεριφορά, π.χ. εκπομπές, κατανάλωση νερού και ενέργειας
κ.λπ.



την κοινωνική συμπεριφορά, π.χ. συνεισφορά στην τοπική οικονομία, θέσεις εργασίας
κ.λπ.



την υλοποίηση του μηχανισμού διατύπωσης παραπόνων



την αναφορά περιστατικών



την παρακολούθηση των ευρημάτων



τα ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
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τις δεσμεύσεις της εταιρείας και τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους για το
επόμενο έτος

Η αναφορά αυτή θα ανακοινώνεται στο διαδίκτυο, ξεκινώντας από το 2017 για την έκθεση του
2016 και σε ετήσια βάση στο εξής.
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10 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Energean έχουν τη συνολική ευθύνη του ΣΔΕΜ.

Η

υλοποίηση του ΣΔΕΜ και του μηχανισμού διατύπωσης παραπόνων θα είναι ευθύνη του
αρμόδιου προσωπικού στην Αθήνα και στην Καβάλα και, κυρίως, του Υπεύθυνου για την
Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (HSE) του Ομίλου που εδρεύει το εργοστάσιο Σίγμα.
Πιο συγκεκριμένα:


Ο αρμόδιος για την υλοποίηση των δράσεων διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
σύμφωνα με το ΣΔΕΜ, είναι ο Υπεύθυνος για την Υγεία, την Ασφάλεια και το
Περιβάλλον (HSE) του Ομίλου Energean (κ. Βασίλης Τσέτογλου).



Ο αρμόδιος για την υποστήριξη του σχεδίου διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής είναι ο Υπεύθυνος Έργου (κ. Βασίλης Ζένιος).



Ο αρμόδιος για την υποστήριξη του σχεδίου διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας και παροπλισμού είναι ο Διευθυντής του
Διυλιστηρίου της Kavala Oil (κ. Κώστας Ιωαννίδης).



Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης της
επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το ΣΔΕΜ (κ. Σωτήρης Χιωτάκης,
κ. Αλεξάνδρα Γκούτρα).
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11 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

2

-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

3

-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΜΠΚΕ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΤΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ζήτημα

Απάντηση / τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος στη
ΜΠΚΕ

Ατυχήματα



Το ζήτημα των ατυχημάτων περιλαμβάνεται στη μελέτη
ποσοτικής αποτίμησης επικινδυνότητας (QRA), στην
προσομοίωση πετρελαιοκηλίδας καθώς και στη ΜΠΚΕ
(Κεφάλαιο 10, Παράρτημα 07).

Μελέτες ασφαλείας



Στη ΜΠΚΕ παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης
QRA που εκπονήθηκε για τις υφιστάμενες και τις
σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις (Κεφάλαιο 10). Τα
αποτελέσματα των μελετών ασφαλείας έχουν
ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του έργου και λαμβάνονται
υπόψη στις υφιστάμενες λειτουργίες (Παράρτημα 17).

Σχεδιασμός έργου



Στη ΜΠΚΕ περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός του
έργου, με πληροφορίες για τα έργα κατασκευής, τη
λειτουργία, τον παροπλισμό και το χρονοδιάγραμμα
(Κεφάλαιο 06). Αναλύεται διεξοδικά η στρατηγική και ο
σχεδιασμός ανάπτυξης του κοιτάσματος πετρελαίου
(Κεφάλαιο 03) καθώς και τα θέματα ασφαλείας
(Παράρτημα 07, Παράρτημα 17).

Περιστατικά ρύπανσης



Τα περιστατικά ρύπανσης αναλύονται στο σενάριο
πετρελαιοκηλίδας (Παράρτημα 07).

Αντιμετώπιση καταστάσεων



έκτακτης ανάγκης
Πυρασφάλεια

Η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
περιλαμβάνεται στις μελέτες ασφαλείας (Παράρτημα 17).



Η πυρασφάλεια περιλαμβάνεται στις μελέτες ασφαλείας
(Παράρτημα 17) και εξετάζεται στη μελέτη QRA
(Κεφάλαιο 10).

Υφιστάμενη κατάσταση



Στη ΜΠΚΕ περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό περιβάλλον
(με έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον), το ανθρωπογενές
περιβάλλον και τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Ζήτημα

Απάντηση / τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος στη
ΜΠΚΕ
Έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες, μετρήσεις και
δειγματοληψίες (Κεφάλαιο 08, Παραρτήματα 04, 05 και
06).

Διαχείριση αποβλήτων



Το θέμα αναλύεται στη ΜΠΚΕ (Κεφάλαια 03 και 06,
Παράρτημα 09).

Μετρήσεις / δειγματοληψία



Έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές μελέτες, μετρήσεις και
δειγματοληψίες (Κεφάλαιο 08, Παραρτήματα 04, 05, 06
και 10).

Παρακολούθηση



Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα παρακολούθησης για τους
σκοπούς της ΜΠΚΕ (Κεφάλαιο 13, Παράρτημα 19).

Απόσταση από τις ακτές



Η απόσταση από τις ακτές περιγράφεται στη ΜΠΚΕ και
στους σχετικούς χάρτες.

Επιπτώσεις στην αλιεία



Οι πιθανές επιπτώσεις στην αλιεία περιγράφονται στο
κεφάλαιο εκτίμησης επιπτώσεων (Κεφάλαιο 11).

Επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα



Οι πιθανές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες
δραστηριότητες του κόλπου της Καβάλας περιγράφονται
στο κεφάλαιο εκτίμησης επιπτώσεων (Κεφάλαιο 11).

Επιπτώσεις στον τουρισμό



Οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό καθώς και σε
όλους τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες
περιγράφονται στο κεφάλαιο εκτίμησης επιπτώσεων
(Κεφάλαιο 11).

Pioneer in integrated consulting services

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις
Παραγωγής Υδρογονανθράκων
στην περιοχή του Πρίνου
Οκτώβριος 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ)
Ενημέρωση – διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Περιεχόμενα

1.

Η Energean σήμερα

2.

Νομοθετικό Πλαίσιο

3.

Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)

4.

Νέο έργο: Ανάπτυξη πεδίων

5.

Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος

6.

Μεθοδολογία μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

7.

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών

Η Energean σήμερα
 Ελληνική











εταιρία
Έρευνας
και
Παραγωγής
υδρογονανθράκων με επίκεντρο στην Μεσόγειο και
την Αφρική και δραστηριότητα ως operator στην
Ελλάδα και στην Αίγυπτο, προσφορά σε εν εξελίξει
διαγωνισμό στο Μαυροβούνιο
35 χρόνια λειτουργίας σε θαλάσσιες περιοχές
Εξαιρετικό ιστορικό Υγείας-Ασφάλειας-Περιβάλλοντος
(HSE) σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και
κοιτάσματος με υψηλή περιεκτικότητα σε H2S
Η μοναδική εταιρία που παράγει πετρέλαιο και φυσικό
αέριο στην Ελλάδα, με τη σημερινή παραγωγή στα
2,000 βαρέλια / ημέρα
Επιβεβαιωμένα αποθέματα (2P reserves): 30 εκατ.
Βαρέλια
400+ έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες
Επενδυτικό πρόγραμμα $200 εκατ. δολαρίων για την
αύξηση της παραγωγής του Πρίνου στα 10,000
βαρέλια/ημέρα το 2016
Αφοσιωμένος παίκτης στην έρευνα της περιοχής με
σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης πιθανών νέων
κοιτασμάτων σε Ιωάννινα και Κατάκολο
Στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς επιχειρηματικούς
ομίλους - 6ετής συμφωνία με τη ΒΡ.
Στρατηγική συμμετοχή με επένδυση από την Third
Point (2013)

Η Energean σήμερα – Η αναβίωση του Πρίνου
Estimated Recoverable Reserves (2P)
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 Η ανάπτυξη των βεβαιωμένων αποθεμάτων ύψους 30 εκατ. βαρελιών πετρελαίου εξασφαλίζει

τουλάχιστον για τα επόμενα 15 χρόνια τη συνέχεια της πετρελαϊκής δραστηριότητας, της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της απασχόλησης στην Καβάλα

Η Energean σήμερα – Πρίνος, Επενδυτικό πρόγραμμα 2014 - 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Νέο ιδιόκτητο πλωτό γεωτρύπανο
15 νέες γεωτρήσεις
Νέα πλατφόρμα στο πεδίο Έψιλον
Αύξηση της παραγωγής στα 10,000 bbls day
Μετατροπή των πιθανών αποθεμάτων σε επιβεβαιωμένα (Convert Contingent
resources to reserves)
Προσδιορισμός νέων ερευνητικών στόχων με την 3D σεισμική έρευνα

Η Energean σήμερα – Συμβολή στην απασχόληση

348
εργαζόμενοι

401
εργαζόμενοι
355 Καβάλα

50
307 Καβάλα

Νέες θέσεις
εργασίας

2014

2015

Energean Total Employees Athens & Kavala
Energean Total Employees Athens & Kavala

Η Energean σήμερα – Η Συμβολή στην Ελληνική Οικονομία

Η Energean σήμερα – Η εμπειρία από τον Πρίνο
Υδρογονάνθρακες και Τουρισμός μπορούν να
συνυπάρχουν

Μηδέν ατυχήματα
2013 & 2014

Η Energean σήμερα – Χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία της
Καβάλας

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας,
Δωρεά για εκπαιδευτικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, Φεβρουάριος
2015

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας, Χορηγία
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Finn Master
2015, Μάιος 2015

Δωρεά για την επισκευή και
αποκατάσταση 3 ασθενοφόρων
οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ
Καβάλας, Οκτώβριος 2014.

Χορηγία αθλητή Π. Τσοχαταρίδη στο
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα kick boxing
Παίδων-Εφήβων, Αύγουστος 2015

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Αν.
Μακεδονίας, Δωρεά φορητού η/υ με
ειδικό λογισμικό, Ιούνιος 2015

Χορηγία Θεατρικής παράστασης ΒΑΚΧΕΣ
με ταυτόχρονη μετάφραση στη
νοηματική, θέατρο Φιλίππων,
Σεπτέμβριος 2015

Εισαγωγή

Εισαγωγή
•

Η Energean Oil & Gas ενημερώνει τους τοπικούς φορείς για το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης των Εγκαταστάσεων Εξόρυξης και Επεξεργασίας Υδρογονανθράκων,
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του.

•

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου θα περιλαμβάνει την έγκριση νέων
περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση δύο νέων εξεδρών άντλησης
υδρογονανθράκων και την τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών
όρων των υφιστάμενων θαλασσίων εγκαταστάσεων ώστε να ενσωματωθούν τα
νέα έργα σύμφωνα και με τις πλέον πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις, νομοθεσίες
και διατάξεις περί περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας, κλπ.

•

Η διαδικασία αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπόνησης της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου, αλλά αποτελεί προαιρετική
υποχρέωση της Εταιρίας την οποία όμως αναλαμβάνει αναγνωρίζοντας την
σπουδαιότητα της τοπικής κοινωνίας.

•

Στόχοι:
 Διασφάλιση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαβούλευσης με τους
εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς από τα πρώτα στάδια του έργου
 Γνωστοποίηση των κύριων παραμέτρων του Έργου, των περιβαλλοντικών
πτυχών και της μεθόδου αντιμετώπισης των επιπτώσεων
 Εξέταση των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων μερών
 Ενδυνάμωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 Συνάφεια με την νέα νομοθεσία (Ελληνική – Ευρωπαική)

Νομοθεσία

Νομοθεσία
•

Σύμφωνα με την ΥΑ 1958/12, το υπό μελέτη έργο ανήκει στην Ομάδα 5
«Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες», α/α7 «Άντληση υδρογονανθράκων
και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων» και
κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α1

•

Βασική Ελληνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει το Έργο:
 Ν. 4014/11, περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 ΥΑ 1958/12, περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων
 ΚΥΑ 1649/45/14, περί εξειδίκευσης περιβαλλοντικής αδειοδοτικής
διαδικασίας και συμμετοχής του κοινού
 ΥΑ 170225/14, περί εξειδίκευσης των περιεχομένων φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων Κατηγορίας Α
 ΚΥΑ 3711/2021/03, περί διαδικασίας ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
κατά τη διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 Ν. 3422/05, κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Νομοθεσία

•

Βασική Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει το Έργο:
 Απόφαση Ευρ. Συμβ. 2013/5/ΕΕ, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από
τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του
θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του
 Οδηγία 2013/30/ΕΕ, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου
και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ

•

H Energean Oil & Gas έχει υιοθετήσει τις Απαιτήσεις Επίδοσης (Performance
Requirements - PR) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) ως πρότυπα αναφοράς για την κοινωνική και περιβαλλοντική στρατηγική
ανάπτυξης του έργου, σε όλα τα στάδια του.

Περιγραφή αδειοδοτημένου
Έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)

Περιγραφή αδειοδοτημένου Έργου
•

Η Energean Oil & Gas κατέχει άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη θαλάσσια περιοχή του Πρίνου. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε παραγωγή τρία
κοιτάσματα παραγωγής όξινου αργού πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του
Πρίνου και ένα γλυκού φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα.

•

Τα τρία κοιτάσματα παραγωγής αργού πετρελαίου έχουν εξορυχθεί από το
σύμπλεγμα των υφιστάμενων θαλασσίων εγκαταστάσεων του Πρίνου που
αποτελείται κυρίως από:

 Δύο εξέδρες παραγωγής – την «Άλφα» και τη «Βήτα», που η κάθε μία έχει
υποδοχές για 12 γεωτρήσεις

 Μία εξέδρα επεξεργασίας – τη «Δέλτα»
 Τέσσερις υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς υδρογονανθράκων
•

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος της Νότιας Καβάλας γίνεται από την εξέδρα
«Κάππα»

Περιγραφή αδειοδοτημένου Έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)

Περιγραφή αδειοδοτημένου Έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)

AΛΦΑ
ΒΗΤΑ
ΔΕΛΤΑ

Ανάπτυξη Πεδίων – Νέο έργο

Ανάπτυξη Πεδίων – Νέο έργο
•

Η ανάπτυξη αφορά τα εξής δύο Πεδία:

 Το Πεδίο «Έψιλον» (Κοίτασμα «Έψιλον»)
 Το Πεδίο «Βόρειου Πρίνου» (Κοιτάσματα «Βόρειου Πρίνου», «Καζαβίτη» & «Μαριές»)

Ανάπτυξη Πεδίων - Νέο Έργο
•

Νέες εγκαταστάσεις για το Πεδίο «Έψιλον»:

 Εξέδρα «Λάμδα» τύπου SIP-2 (Self Installing Platform Type 2) και συνοδός εξοπλισμός
διαχείρισης παραγόμενων υδρογονανθράκων (topside process facilities)

 Σύνδεση εξέδρας «Λάμδα» με υφιστάμενη εξέδρα «Δέλτα», μέσω ενός υποθαλάσσιου
αγωγού υδρογονανθράκων (Λ-Δ), ενός αγωγού αερίου (Δ-Λ) και ενός αγωγού νερού (Δ-Λ)

 Εγκατάσταση αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και βοηθητικών υγρών / αερίων
τύπου umbilical (Δ-Λ)

 Τροποποιήσεις στην πλατφόρμα «Δέλτα» για την διασύνδεση με τη νέα εξέδρα
•

Νέες εγκαταστάσεις για το Πεδίο «Βορείου Πρίνου» (μελλοντικά):

 Εξέδρα «Όμικρον»
 Σύνδεση εξέδρας «Όμικρον» με υφιστάμενη εξέδρα «Δέλτα», μέσω ενός υποθαλάσσιου
αγωγού υδρογονανθράκων (Ο-Δ)

 Εγκατάσταση αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και βοηθητικών υγρών / αερίων
τύπου umbilical (Δ-Ο)

 Σύνδεση εξέδρας «Όμικρον» με εξέδρα «Λάμδα» μέσω ενός αγωγού γλυκού αερίου (ΛΟ) και ενός αγωγού νερού (Λ-Ο)

Ανάπτυξη Πεδίων - Νέο Έργο

«Όμικρον» (μελλοντικά)

«Λάμδα»

«Δέλτα»

Ανάπτυξη Πεδίων - Νέο Έργο
• Σχεδιασμός Νέων Εξεδρών τύπου SIP-2
 Αποδεδειγμένα υψηλής τεχνολογίας με πολλές






εγκαταστάσεις και μετεγκαταστάσεις
Γρήγορη εγκατάσταση σε λιγότερο από 52 ώρες
Δε χρειάζονται επικίνδυνες ανυψώσεις φορτίων
Αθόρυβη εγκατάσταση χωρίς χρήση εξοπλισμού
καρφώματος των πυλώνων στήριξης
Κατασκευή και εγκατάσταση από την ίδια εταιρία
ελαχιστοποιώντας τυχόν αστοχίες εγκατάστασης
Οι περισσότερες εργασίες κατασκευής θα γίνουν στην
Ελλάδα από εγχώριες βιομηχανίες.

1

2

3

4

5

6

7

8

•

Εγκατάσταση Νέων Εξεδρών

Ανάπτυξη Πεδίων - Νέο Έργο
•

Γεωτρήσεις:

 Εκτέλεση γεωτρήσεων
 Λειτουργία πλωτού γεωτρυπάνου Energean Force
•
•
•
•
•

Μέγιστο βάθος γεώτρησης 6.700 μ
Μέγιστο βάθος θάλασσας 200 μ
Ιπποδύναμη 2.000 hp
Τονάζ 7.636 τόνοι
Προσωπικό 116 άτομα

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
• Οι υφιστάμενες θαλάσσιες εγκαταστάσεις και το υπό σχεδιασμό έργο βρίσκονται εξ
ολοκλήρου στη θάλασσα σε μικρή σχετικά απόσταση από αμμώδεις παραλίες οι οποίες
εναλλάσσονται με λίμνες, λιμνοθάλασσες και νησίδες ξηράς.

•

Προστατευόμενες περιοχές:

•

Περιοχές του δικτύου NATURA 2000

•

Καταφύγια Άγριας Ζωής

•

Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Για το εν λόγω Εθνικό Πάρκο έχει συνταχθεί Διαχειριστικό Σχέδιο (2010) από τον αρμόδιο
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

•

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ

Εγγύτητα υφιστάμενου έργου
με τις περιοχές προστασίας
του Δ. Νέστου

Δίκτυο περιοχών Natura, Εθνικά Πάρκα και
Καταφύγια Άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή του έργου

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος

ΤΙΦΚ Αισθητικό Δάσος
Αμυγδαλεώνα Καβάλας

ΤΙΦΚ Αρχαία Θάσος

ΤΙΦΚ Νέα Πέραμος

ΤΙΦΚ Αναστάσιον Θάσου

ΤΙΦΚ Κοίνυρα Θάσου

Δίκτυο περιοχών ΤΙΦΚ στην ευρύτερη περιοχή του έργου

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
• Το σύνολο του Θρακικού Πελάγους προτείνεται ως Marine
Protected Area, βάσει της Συμφωνίας για την Διατήρηση των
Κητωδών της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και της
Συγκείμενης Ζώνης του Ατλαντικού (ACCOBAMS)

• Κατά τη διάρκεια
πρόσφατων σεισμικών
ερευνών της Energean
Oil & Gas, παρατηρητές
Θαλασσίων Θηλαστικών
που εργάστηκαν με
βάση τη διεθνή
νομοθεσία κατέγραψαν
πλήθος θαλάσσιων
θηλαστικών από
διαφορετικά είδη

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος

• Στο πλαίσιο προετοιμασίας της ΜΠΕ πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την οικολογική
κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή των εξεδρών η οποία περιλάμβανε δειγματοληψίες,
ταξινόμηση βενθικών βιοκοινωνιών, φυσικοχημικές αναλύσεις ιζήματος και νερού.

• Από τη μελέτη των βενθικών βιοκοινωνιών προέκυψε ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις
εξόρυξης πετρελαίου δεν έχουν επηρεάσει αρνητικά το βενθικό οικοσύστημα.

• Επιπλέον παρατηρείται αυξημένος αριθμός ειδών και ατόμων στην περιοχή των
εγκαταστάσεων, που οφείλεται στην προστασία του οικοσυστήματος λόγω αποκλεισμού
της περιοχής από άλλες δραστηριότητες εκτός της εξορυκτικής

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
Σταθμοί
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Πλατφόρμες
L
L
L
L
O
O
O
O
D
D
D
D
R

ΔείκτηςBentix Δείκτης Οικολογικής Ποιότητας EQR Οικολογική Κατάσταση
3.53
0.59
ΚΑΛΗ
2.80
0.47
ΜΕΤΡΙΑ
2.20
0.37
ΠΤΩΧΗ
3.22
0.54
ΜΕΤΡΙΑ
4.24
0.71
ΚΑΛΗ
3.63
0.61
ΚΑΛΗ
3.00
0.50
ΜΕΤΡΙΑ
3.56
0.59
ΚΑΛΗ
4.09
0.68
ΚΑΛΗ
4.87
0.81
ΥΨΗΛΗ
4.45
0.74
ΚΑΛΗ
3.46
0.58
ΜΕΤΡΙΑ
2.89
0.48
ΜΕΤΡΙΑ

Αποτελέσματα έρευνας της
οικολογικής ποιότητας των σταθμών
δειγματοληψίας

 Σημείο αναφοράς (reference point) για την
περιοχή αποτελεί το δείγμα του σταθμού
13 που χαρακτηρίζεται ως «Μέτριο»
 Τα δείγματα από τη περιοχή των
θαλασσίων εξεδρών αξιολογούνται στην
πλειοψηφία
τους
ως
ανώτερης
οικολογικής ποιότητας από αυτήν του
σημείου αναφοράς

Απεικόνιση της οικολογικής κατάστασης στους
σταθμούς δειγματοληψίας

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
•

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν
σημαντικά αλιευτικά πεδία
 Η θαλάσσια περιοχή της Καβάλας χαρακτηρίζεται
ως ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία της
χώρας. Ο αλιευτικός τομέας είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένος και συμβάλει ενεργά στην
οικονομία της περιοχής

 Αλιευτικά σκάφη:

Αλιευτικά πεδία μηχανότρατας

o 250 περίπου παράκτια σκάφη 3-15m
o 38 σκάφη μέσης αλιείας (μηχανότρατες και
γρι γρι), 15-30m.

 Στην ιχθυόσκαλα Καβάλας διακινούνται κάθε
χρόνο 8 έως 10 χιλ. τόνοι αλιευμάτων και αποτελεί
σήμερα την 3η μεγαλύτερη ιχθυόσκαλα της
χώρας, μετά το Κερατσίνι (Ν. Αττικής) και τη
Μηχανιώνα (Ν. Θεσσαλονίκης)

 Απασχολούμενοι (άμεσα ή έμμεσα): 2.000-2.500.

Παράκτια αλιευτικά πεδία

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
•

Τουρισμός:

 Η Π.Ε. Καβάλας (συμπεριλαμβανομένης της
Θάσου) απορροφά το 54% του συνόλου των
τουριστών
της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)

 Το σύνολο των καταλυμάτων της περιφέρειας
αριθμεί 21.275 κλίνες, από τις οποίες το μέγιστο
ποσοστό (62,74%) συγκεντρώνεται στις παραλίες
της Π.Ε. Καβάλας και κυρίως στη Θάσο

 Ραγδαία αύξηση του τουρισμού τα τελευταία
χρόνια με 30 κρουαζιερόπλοια και ρεκόρ αφίξεων
φέτος στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια Καβάλας
και Θάσου

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος
ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΘΑΣΟΥ

Σημεία Δειγματοληψίας Υδάτων Κολύμβησης (ΕΓΥ, 2011)

•

Καβάλα και Θάσος: 16 γαλάζιες
σημαίες κάθε χρόνο τα τελευταία 15
χρόνια

•

35 χρόνια παραγωγή πετρελαίου:
συνύπαρξη τουρισμού –
βιομηχανίας με απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον

Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος

Ποιότητα ακτών κολύμβησης
(ΕΓΥ, 2011)

Ποιότητα ακτών κολύμβησης
(ΕΓΥ, 2014)

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
•

Προκαταρκτική φάση (σήμερα):

 Αναγνώριση των κύριων δραστηριοτήτων του Έργου (φάση κατασκευής / φάση λειτουργίας /
παύσης), που ενδεχομένως έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 Καταγραφή και ανάδειξη των κρισιμότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τις
αντιλαμβάνονται τα εμπλεκόμενα μέρη

 Συζήτηση για την μεθοδολογία εκτίμησης και την αντιμετώπιση πιθανών σημαντικών
επιπτώσεων

•

Καταγραφή ενδεχόμενων επιπτώσεων προς αντιμετώπιση

 Φάση Κατασκευής
 Φάση Λειτουργίας
 Φάση μετά το πέρας λειτουργίας

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αναγνώριση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (προκαταρκτική φάση):

Γεωτρήσεις
Εργασίες τοποθέτησης, κατασκευής
Κίνηση πλοίων
Χρήση καυσίμων, κλπ
Απόβλητα προσωπικού κατασκευής
Ατυχηματικές εκλύσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υποδομές

Χρήσεις Γης

Τουρισμός

Ναυσιπλοϊα

Ανθρωπογενή
Αλιεία

Προστατευόμενες Περιοχές

Χελώνες

Πτηνά

Θαλάσσια Θηλαστικά

Χλωρίδα & Πλαγκτόν

Ιχθυοπανίδα

Βένθος

Ακουστικό περιβάλλον

Ποιότητα Ατμόσφαιρας

Ιζήματα

Ποιότητα νερού

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τοπίο

Στοιχεία του Περιβάλλοντος
Βιοτικά

Αβιοτικά
Φυσική Ωκεανογραφία

•

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αναγνώριση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (προκαταρκτική φάση):

Παρουσία εγκαταστάσεων & πλοία
Υγρά απόβλητα
Στερεά απόβλητα
Θόρυβος
Αέριες εκπομπές
Ατυχηματικές εκλύσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υποδομές

Χρήσεις Γης

Τουρισμός

Ναυσιπλοϊα

Ανθρωπογενή
Αλιεία

Προστατευόμενες Περιοχές

Χελώνες

Πτηνά

Θαλάσσια Θηλαστικά

Χλωρίδα & Πλαγκτόν

Ιχθυοπανίδα

Βένθος

Ακουστικό περιβάλλον

Ποιότητα Ατμόσφαιρας

Ιζήματα

Ποιότητα νερού

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τοπίο

Στοιχεία του Περιβάλλοντος
Βιοτικά

Αβιοτικά
Φυσική Ωκεανογραφία

•

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Αναγνώριση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (προκαταρκτική φάση):

Κίνηση πλοίων
Σφράγιση γεωτρήσεων
Αποξήλωση Η/Μ εξοπλισμού
Απομάκρυνση πλατφορμών, αγωγών
Απομάκρυνση επικινδύνων ουσιών
Ατυχηματικές εκλύσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υποδομές

Χρήσεις Γης

Τουρισμός

Ναυσιπλοϊα

Ανθρωπογενή
Αλιεία

Προστατευόμενες Περιοχές

Χελώνες

Πτηνά

Θαλάσσια Θηλαστικά

Χλωρίδα & Πλαγκτόν

Ιχθυοπανίδα

Βένθος

Ακουστικό περιβάλλον

Ποιότητα Ατμόσφαιρας

Ιζήματα

Ποιότητα νερού

ΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τοπίο

Στοιχεία του Περιβάλλοντος
Βιοτικά

Αβιοτικά
Φυσική Ωκεανογραφία

•

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
•

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

 Η αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λαμβάνει χώρα με συγκεκριμένη
μεθοδολογία  είναι συνδυασμός του μεγέθους της επίπτωσης με την πιθανότητα εμφάνισης

•

•

Κριτήρια για το Μέγεθος της Επίπτωσης:



Έκταση, κατανομή, κλίμακα, ποσότητα  εντός έργου, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
επίπεδο



Διάρκεια, συχνότητα, αναστρεψιμότητα  παροδική, μικρής/μεγάλης διάρκειας, μόνιμη



Ένταση, φύση αλλαγής, ευαισθησία αποδέκτη  μη ανιχνεύσιμη, μικρή/μεγάλη αλλαγή,
μόνιμη αλλαγή

Κριτήρια για την Πιθανότητα Εμφάνισης της Επίπτωσης:



Αμελητέα  η επίπτωση δεν συμβαίνει



Χαμηλή  η επίπτωση ενδεχομένως να συμβεί, χωρίς κάποια συχνότητα



Μεσαία  η επίπτωση συμβαίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες



Υψηλή  η επίπτωση συμβαίνει πάντα

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
•

Αξιολόγηση Επιπτώσεων:

 Η επίπτωση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική
Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Πιθανότητα:

Αμελητέα

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Αμελητέο
Μη-σημαντική

Μικρό
Μέγεθος:

Μεσαίο
Μεγάλο

•

Σημαντική
Σημαντική

Πολύ Σημαντική

Εξειδικευμένες Μελέτες για την Εκτίμηση και Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ:

 Μοντέλο Διασποράς Πετρελαιοκηλίδας, Μοντέλο Αερίων Εκπομπών, Ειδική Οικολογική
Αξιολόγηση (EOA), Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων, Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας
Ρύπανσης, Μελέτες & Σχέδια Ασφάλειας

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
•

Αντιμετώπιση Επιπτώσεων

 Η επίπτωση, που αξιολογείται ως σημαντική (μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες
επιπτώσεις), πρέπει να αντιμετωπισθεί με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία καθορίζονται στη
ΜΠKΕ

 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι:
1) Αποφυγή στην πηγή
2) Μετριασμός στην πηγή
3) Εξασθένηση
4) Μετριασμός στον αποδέκτη
5) Αποκατάσταση
6) Αποζημίωση / αντιστάθμιση

Μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
•

Νομική υποχρέωση εκπόνησης συγκεκριμένων μελετών & σχεδίων ασφαλείας και ενσωμάτωσή τους
στο σχεδιασμό του Έργου και στη ΜΠΕ:

 Νομοθεσία:
o ΥΑ 170225/14, περί εξειδίκευσης των περιεχομένων Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

o Απόφαση Ευρ. Συμβ. 2013/5/ΕΕ (πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου από
ρύπανση που προκαλείται από εξερεύνηση και εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού
και του υπεδάφους του

o Οδηγία 2013/30/ΕΕ, για την εκτίμηση ρίσκου, τα μέτρα αποφυγής – μείωσης, την
ασφάλεια και τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από τις υπεράκτιες δραστηριότητες
εξόρυξης υδρογονανθράκων

 Μελέτες και Σχέδια Ασφαλείας
o HAZID – ανάδειξη σημαντικών πηγών κινδύνων
o Ποσοτικοποιημένη Εκτίμηση Επικινδυνότητας (QRA)
o Αποτελέσματα έκθεσης σε μεγάλους κινδύνους (Report on Major Hazards)
o Σχέδια Αντιμετώπισης Ρύπανσης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών

Μέτρα Πρόληψης και Ετοιμότητας
Εκτάκτων Περιστατικών

Μέτρα Πρόληψης και Ετοιμότητας Εκτάκτων Περιστατικών

• Νομική υποχρέωση εκπόνησης συγκεκριμένων μελετών & σχεδίων ασφαλείας και ενσωμάτωσή τους
στο σχεδιασμό του Έργου και στη ΜΠΕ:

o ΥΑ 170225/14, περί εξειδίκευσης των περιεχομένων Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

o Απόφαση Ευρ. Συμβ. 2013/5/ΕΕ (πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου από
ρύπανση που προκαλείται από εξερεύνηση και εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού
και του υπεδάφους του

o Οδηγία 2013/30/ΕΕ, για την εκτίμηση ρίσκου, τα μέτρα αποφυγής – μείωσης, την
ασφάλεια και τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από τις υπεράκτιες δραστηριότητες
εξόρυξης υδρογονανθράκων

Μέτρα Πρόληψης και Ετοιμότητας Εκτάκτων Περιστατικών

•

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις: Η Energean Oil & Gas έχει εκπονήσει
σχετικές μελέτες και σχέδια, ενώ η τάση των ατυχημάτων είναι καθοδική
και τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει συμβεί κανένα ατύχημα

• Μελέτες και Σχέδια Ασφαλείας
• HAZID – ανάδειξη σημαντικών πηγών κινδύνων
• Ποσοτικοποιημένη Εκτίμηση Επικινδυνότητας (QRA)
• Αποτελέσματα έκθεσης σε μεγάλους κινδύνους (Report on Major Hazards)
• Σχέδια Αντιμετώπισης Ρύπανσης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών
• Συνεχείς συντηρήσεις και πιστοποιήσεις των εγκαταστάσεων από τον διεθνούς
κύρους νηογνώμονα DNV –GL.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας
• Φορέας του έργου:
•

ENERGEAN Oil & Gas S.A.

•

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλειος Τσέτογλου, Δ/ντής Υγείας Ασφάλειας &
Περιβάλλοντος, +30 2510317201 ,+30 6946284094, vtsetoglou@energean.com

• Υπεύθυνος μελετητής Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
(ΜΠΚΕ)

•

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

•

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κων/νος Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc,
+30 210 8196753, +30 6973 022212, cni@ldk.gr

•
•

Ειδικοι συνεργάτες:
ERM ltd

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Ευχαριστούμε

HEADQUARTERS
Off 21, Thivaidos St., GR-145 64 Kifissia, GREECE
Tel: +30 210 8196700, Fax: +30 210 8196709
email: main@ldk.gr
www.ldk.gr

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις ΚΑΒΑΛΑ OIL, «Σίγμα»
Ημερομηνία: 6 Οκτωβρίου 2015
Συμμετέχοντες
Εμπλεκόμενα μέρη:
Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας
1. Χρήστος Κωστελίδης
Υποπλοίαρχος

Energean Oil & Gas:
1. Δημήτρης Γόντικας,
Διευθύνων Σύμβουλος Kavala
Oil
2. Βασίλης Τσέτογλου,
Διευθυντής Υγείας Ασφάλειας
& Περιβάλλοντος
3. Κώστας Ιωαννίδης,
Διευθυντής Εργοστασίου

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

(ΧΚ)

(ΔΓ)

Πυροσβεστική Υπηρεσία
1. Αλέξανδρος Μπουχαρέλης,
Πυραγός Π/Κ
2. Κυριάκος Τσακιρίδης,
Επιπυραγός

(ΑΜ)
(ΚΤ)

LDK:
1. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος,
Υπεύθυνος περιβάλλοντος LDK,
υπεύθυνος έργου

(ΚΝ)

(ΒΤ)

(ΚΙ)

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Πρακτικά
Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Α. Συστάσεις συμμετεχόντων, ενημέρωση για τους σκοπούς της ενημερωτικής
συνάντησης
Β. Παρουσίαση Energean – LDK στα παρακάτω:
1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ιστορικού εταιρίας Energean – ανάδειξη του
ιστορικού δραστηριότητας της εταιρίας στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας και
τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία που έχουν αναδειχθεί σε βάθος 35ετίας
2. Νομοθετικό πλαίσιο – ενημέρωση
3. Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)
4. Νέο έργο: Ανάπτυξη πεδίων
Ειδικότερα συζήτηση σε σχέση με:
 τους τύπους των νέων εξεδρών και την ευκολία απεγκατάστασης – μεταφοράς
τους μετά την παύση,
 το υποβοηθούμενο από φορτηγίδα γεωτρύπανο Energean Force και τη
λειτουργία του
5. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Ειδικότερα ενημέρωση σε σχέση με
 τις περιοχές υπό καθεστώς προστασίας στην ευρύτερη περιοχή
 τις έρευνες για την οικολογική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των μετρήσεων επιπέδων ρύπανσης
 τις δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού και συνεισφορά στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες της περιοχής
6. Μεθοδολογία Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εικότερα:
 της αναγνώρισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 της μεθοδολογίας αξιολόγησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 των ειδικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ
 της εφαρμογής ων νέων Οδηγιών σε σχέση με τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης κινδύνων, του QRA, των θεμάτων ασφαλείας, πρόληψης και την
ενσωμάτωσή των παραπάνω στη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
7. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
Γ. Συζήτηση
1. Θέματα πυρασφάλειας σε σχέση με το πλοίο πυρόσβεσης και διάσωσης της Energean,
τη διάθεσή του εφόσον χρειαστεί σε άλλες έκτακτες ανάγκες - εκπαίδευση του
προσωπικού στα θέματα πυρόσβεσης – διάσωσης (ΒΤ)
2. Αναγνώριση για υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στα θέματα πρόληψης, ασφάλειας και
προστασίας περιβάλλοντος και αναζήτηση τρόπων συνεργασίας με το λινενικό σώμα,
προκειμένου να περάσει μέρος της γνώσης (ΧΚ)

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Περαιτέρω ενέργειες που συμφωνήθηκαν
Ενέργεια
Υπεύθυνος
Συμπλήρωση φόρμας Χ. Κωστελίδης (Λιμεναρχείο)
αξιολόγησης
Α. Μπουχαρέλης (Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Χρονοδιάγραμμα
Άμεσα

Αποστολή πρακτικών
συνάντησης για
επιβεβαίωση και
υπογραφή

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)

Εντός μίας
εβδομάδας από
την αποστολή

Επικοινωνία για
οποιαδήποτε
πληροφορία

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)
Κ. Νικολόπουλος (LDK)

Άνευ

Συνημμένα έγγραφα:
Έντυπο αξιολόγησης από Λιμεναρχείο Καβάλας
Έντυπο αξιολόγησης από Πυροσβεστική Υπηρεσία

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Τοποθεσία: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καβάλας (ΕΒΕΚ)
Ημερομηνία: 6 Οκτωβρίου 2015, 19:00
Συμμετέχοντες
Εμπλεκόμενα μέρη:
Eμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Καβάλας (ΕBEK)
1. Τσατσούλης Α.
2. Δέμπας Μ.
3. Μεταξάς Α.
4. Παναγιωτίδης Ι.
5. Μαυρομάτη Σ.
Energean Oil & Gas:
1. Δημήτρης Γόντικας,
(ΔΓ)
Διευθύνων Σύμβουλος Kavala
Oil
2. Βασίλης Τσέτογλου,
(ΒΤ)
Διευθυντής Υγείας Ασφάλειας
& Περιβάλλοντος
3. Κώστας Ιωαννίδης,
(ΚΙ)
Διευθυντής Εργοστασίου

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ)
1. Κυριαζίδης Δ.
2. Παπαδόπουλος Μ.
3. Γερασίμου Β.
4. Κουλουρά Δ.

LDK:
1. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος,
Υπεύθυνος περιβάλλοντος LDK,
υπεύθυνος έργου

(ΚΝ)

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Πρακτικά
Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Α. Συστάσεις συμμετεχόντων, ενημέρωση για τους σκοπούς της ενημερωτικής
συνάντησης
Β. Παρουσίαση Energean – LDK στα παρακάτω:
1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ιστορικού εταιρίας Energean – ανάδειξη του
ιστορικού δραστηριότητας της εταιρίας στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας και
τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία που έχουν αναδειχθεί σε βάθος 35ετίας
2. Νομοθετικό πλαίσιο – ενημέρωση
3. Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)
4. Νέο έργο: Ανάπτυξη πεδίων
Ειδικότερα συζήτηση σε σχέση με:
 τους τύπους των νέων εξεδρών και την ευκολία απεγκατάστασης – μεταφοράς
τους μετά την παύση,
 το υποβοηθούμενο από φορτηγίδα γεωτρύπανο Energean Force και τη
λειτουργία του
5. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Ειδικότερα ενημέρωση σε σχέση με
 τις περιοχές υπό καθεστώς προστασίας στην ευρύτερη περιοχή
 τις έρευνες για την οικολογική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των μετρήσεων επιπέδων ρύπανσης
 τις δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού και συνεισφορά στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες της περιοχής
6. Μεθοδολογία Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εικότερα:
 της αναγνώρισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 της μεθοδολογίας αξιολόγησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 των ειδικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ
 της εφαρμογής ων νέων Οδηγιών σε σχέση με τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης κινδύνων, του QRA, των θεμάτων ασφαλείας, πρόληψης και την
ενσωμάτωσή των παραπάνω στη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
7. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
Γ. Συζήτηση
1. Έγινε συζήτηση σε σχέση με την ακρίβεια των δεδομένων σε σχέση με τους
παραγωγικούς τομείς αλιείας και τουρισμού. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο έχει πολύ πρόσφατα στοιχεία (μέχρι και του 2015), τα οποία θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (Τσατσούλης Κ.)
Η LDK θα επικοινωνήσει με το ΕΒΕΚ προκειμένου να λάβει τα επικαιροποιημένα και
πλέον πρόσφατα στοιχεία (ΚΝ, ΔΓ)
2. Διατυπώθηκε το ερώτημα κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό οι
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (Κουλουρά Δ.)
Απαντήθηκε πως αυτό ισχύει, επιστρατεύονται οι πλέον βέλτιστες και φιλικές προς
το περιβάλλον τεχνικές,, οι οποίες ενσωματώνονται στο στάδιο του σχεδιασμού (ΒΤ,
ΚΙ)
3. Διατυπώθηκε ερώτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό των θεμάτων αντιμετώπισης
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
(Κυριαζίδης Δ.)
Απαντήθηκε ότι ο προϋπολογισμός του έργου, περιλαμβάνει και όλα τα έργα
αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπτώσεων και πρόληψης - αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών – περιστατικών ), (ΒΤ, ΚΙ, ΔΓ)
4. Διατυπώθηκε ερώτημα σχετικά με την θέση των εξεδρών και τις αποστάσεις από τις
ακτές (Κυριαζίδης Δ.)
Δόθηκαν επεξηγήσεις όσον αφορά την εγγύτητα των νέων εξεδρών από τα
υφιστάμενα έργα καθώς και τη συνολική απόσταση από της γύρω ακτογραμμές της
Καβάλας και της Θάσου (ΚΙ)

Περαιτέρω ενέργειες που συμφωνήθηκαν
Ενέργεια
Υπεύθυνος
Συμπλήρωση φόρμας Επιμελητήρια
αξιολόγησης
Αποστολή πρακτικών
συνάντησης για
επιβεβαίωση και
υπογραφή
Επικοινωνία για
οποιαδήποτε
πληροφορία
Επικοινωνία
Συμβούλου για
επικαιροποίηση
στοιχείων
οικονομικής
δραστηριότητας από
ΕΒΕΚ

Χρονοδιάγραμμα
Άμεσα

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)

Εντός μίας
εβδομάδας από
την αποστολή

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)
Κ. Νικολόπουλος (LDK)

Άνευ

Κ. Νικολόπουλος (LDK)

Εντός μίας
εβδομάδας

Συνημμένα έγγραφα:



Έντυπο αξιολόγησης από EBEK (αναμένεται)
Έντυπο αξιολόγησης από TEE (αναμένεται)

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Τοποθεσία: Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Καβάλας
Ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2015, 10:00
Συμμετέχοντες
Εμπλεκόμενα μέρη:
Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης
1. Θεόδωρος Μαρκόπουλος,
Αντιπεριφερειάρχης
2. Δημήτριος Πραβίτας,
Συνεργάτης
Αντιπεριφερειαρχη
3. Γιώργος Αγγελάκης,
Επιστημονικός Συνεργάτης
4. Γιώργος Παπαθεμιστοκλέους,
Ομάδα Προγραμματισμού
Π.Ε. Καβάλας
5. Σταύρος Κιβράκης,
Προϊστάμενος τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Καβάλας
6. Σωτήριος Παπαδόπουλος,
Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας
Διεύθυνση Υδάτων,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
1. Γιώργος Καμπάς, Αν.
Προϊστάμενος
Energean Oil & Gas
1. Δημήτρης Γόντικας,
Δ/νων Σύμβουλος Kavala Oil
2. Βασίλης Τσέτογλου,
Διευθυντής Υγείας
Ασφάλειας & Περιβάλλοντος
3. Κώστας Ιωαννίδης,
Διευθυντής Εργοστασίου
ENERGEAN OIL & GAS S.A.

(ΘΜ)

Ινστιτούτο Αλλιευτικών Ερευνών
(ΙΝΑΛΕ)
1. Αργύρης Καλιανιώτης,
Δ/ντής ΙΝΑΛΕ

(ΑΚ)

(ΔΠ)

(ΓΑ)
(ΓΠ)

Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
1. Κατερίνα Κωνσταντινίδου,
Αν. Προϊσταμένη

(ΚΚ)

(ΣΚ)

(ΣΠ)

Γραφείο Παλλαϊκής άμυνας –
Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)
1. Παναγιώτης Ντικούδης, Υπγος
ε.α. Γρ. ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

(ΠΝ)

(ΓΚ)

(ΔΓ)

(ΒΤ)

LDK:
1. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος,
Υπεύθυνος περιβάλλοντος LDK,
υπεύθυνος έργου
2. Θωμάς Κόλλιας, μέλος ομάδας
ΜΠΚΕ, LDK

(ΚΝ)

(ΘΚ)

(ΚΙ)
LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Πρακτικά
Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Α. Συστάσεις συμμετεχόντων, ενημέρωση για τους σκοπούς της ενημερωτικής
συνάντησης
Β. Παρουσίαση Energean – LDK στα παρακάτω:
1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ιστορικού εταιρίας Energean – ανάδειξη του
ιστορικού δραστηριότητας της εταιρίας στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας και
τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία που έχουν αναδειχθεί σε βάθος 35ετίας
2. Νομοθετικό πλαίσιο – ενημέρωση
3. Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)
4. Νέο έργο: Ανάπτυξη πεδίων
Ειδικότερα συζήτηση σε σχέση με:
 τους τύπους των νέων εξεδρών και την ευκολία απεγκατάστασης – μεταφοράς
τους μετά την παύση,
 το υποβοηθούμενο από φορτηγίδα γεωτρύπανο Energean Force και τη
λειτουργία του
5. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Ειδικότερα ενημέρωση σε σχέση με
 τις περιοχές υπό καθεστώς προστασίας στην ευρύτερη περιοχή
 τις έρευνες για την οικολογική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των μετρήσεων επιπέδων ρύπανσης
 τις δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού και συνεισφορά στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες της περιοχής
6. Μεθοδολογία Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εικότερα:
 της αναγνώρισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 της μεθοδολογίας αξιολόγησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 των ειδικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ
 της εφαρμογής ων νέων Οδηγιών σε σχέση με τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης κινδύνων, του QRA, των θεμάτων ασφαλείας, πρόληψης και την
ενσωμάτωσή των παραπάνω στη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
7. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
Γ. Συζήτηση
1. Ερώτημα το κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος από τη συνεχόμενη ανάπτυξη της αλιείας
σε σχέση με τυχόν ατυχήματα στις εξέδρες και γενικότερα στις εγκαταστάσεις (ΣΚ)
Απαντήθηκε ότι ο κίνδυνος στην ναυσιπλοϊα είναι υπαρκτός εφόσον υπάρχουν
μεμονομένες περιπτώσεις που δρουν αντίθετα με τους κανόνες, περιορισμούς και
απαγορεύσεις. Αν τηρούνται οι παραπάνω κανόνες, ο κίνδυνος εκμηδενίζεται. Η
εταιρία κάνει ότι μπορεί ώστε να παρακολουθεί την περιοχή που έχει υπό την ευθύνη
της και να επεμβαίνει μόλις αντιληφθεί οτιδήποτε. Eπίσης υπάρχει στενή σχέση με το
Λιμεναρχείο, το οποίο επίσης έχει την ευθύνη πρόληψης και παρακολούθησης των
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
σκαφών που κινούνται σε περιοχές απαγόρευσης αλιείας (KI) και ειδικότερα με τα νέα
μέσα παρακολούθησης που διαθέτει, είναι αρκετά εύκολο να γίνεται αυτό (AK).
Σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν στους υποθαλάσσιους αγωγούς, λόγω
περάσματος από τράτες που ψαρεύουν στις απαγορευμένες περιοχές, δεν υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος και συνεπώς οποιασδήποτε διαρροής, καθώς οι αγωγοί είναι
μεταλλικοί. Ο μόνος κίνδυνος αφορά στα υποβρύχια καλώδια μεταφοράς ρεύματος,
κίνδυνος όμως ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στο περιβάλλον, παρά
μόνο μεγάλο οικονομικό κόστος στην εταιρία, καθώς διακόπτεται η παροχή ρεύματος
στις εξέδρες και αφενός σταματάει αναγκαστικά η λειτουργία μέχρι να αποκατασταθεί
η βλάβη αφετέρου η επισκευή είναι πολυδάπανη (ΚΙ, ΔΓ). Αναφέρθηκε συμβάν
τραυματισμού των καλωδίων στο παρελθόν από αλιευτικό σκάφος.
2. Διατυπώθηκε ερώτημα αν οι νέες εξέδρες επηρεάζουν την ναυσιπλοϊα (ΘΜ)
Απαντήθηκε πως οι νέες εξέδρες δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τις υφιστάμενες
γραμές ναυσιπλοϊας, τόσο από και προς Καβάλα, όσο και τις πορθμιακές γραμμές της
Κεραμωτής, καθώς απέχουν σημαντικά από αυτές (ΚΙ).
3. Διατυπώθηκε ότι είναι θετικό που συζητούνται τα περιβαλλοντικά θέματα στο στάδιο
αυτό καθώς δίνεται ακριβής πληροφόρηση στους αρμοδίους για τους στόχους και το
επενδυτικό πλάνο της εταιρίας. Διατυπώθηκε ερώτηση αν θα υπάρξει νέος αγωγός
προς τη στεριά, και ειπώθηκε επίσης ότι ο κόλπος της Καβάλας είναι σημαντικό
αλιευτικό πεδίο ασφαλείας. Τέλος συστήθηκε να ληφθεί υπόψη η μελέτη του ΑΠΘ
(Κούκουρος, 1985), σε σχέση με το βένθος καθώς και η Οδηγία που ετοιμάζεται για την
Οικολογική Κατάσταση των Αλιευτικών Πεδίων και των Θαλασσίων Οικοτόπων (ΑΚ).
Απαντήθηκε ότι δεν θα υπάρξει νέος κάθετος αγωγός από τις εγκαταστάσεις προς την
ακτογραμμή (ΚΙ). Σε σχέση με υφιστάμενες μελέτες και επιστημονικά άρθα, ο
μελετητής έχει λάβει υπόψη του και αξιολογήσει αρκετά στοιχεία και θα εξετάσει και
την προτεινόμενη σε περίπτωση που υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία (ΚΝ).
Στο ίδιο πλαίσιο, διευκρινίστηκε ότι στην νέα εξέδρα ΛΑΜΔΑ δεν θα γίνεται καμία
επεξεργασία, όποτε, επί της ουσίας, δεν θα υπάρχουν υγρά απόβλητα. Τούτο έχει ως
αποτέλεσμα η πιθανότητα ατυχηματικών εκλύσεων να είναι εξαιρετικά χαμηλή (ΚΙ)
4. Υπήρξαν ερωτήματα για τη συχνότητα των αναλύσεων / δειγματοληψιών βένθους και
υδάτινης στήλης (ΚΚ, ΑΚ).
Απαντήθηκε ότι δεν υπάρχει παλαιότερο αρχείο μετρήσεων και ότι η Εταιρεία θα είναι
η πρώτη που θα δημιουργήσει (ΔΓ).
5. Υπήρχε ερώτημα σε σχέση με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
σύμφωνα με τους υφιστάμενος περιβαλλοντικούς όρους (ΚΚ)
Απαντήθηκε ότι το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά και υποβάλλονται οι σχετικές
εκθέσεις στους προβλεπόμενους χρόνους, προς το Υπουργείο (ΚΝ, ΚΙ, ΒΤ).
6. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα υποβολής της ΜΠΚΕ (ΚΚ).
Απαντήθηκε ότι αναμένεται υποβολή στο ΥΠΑΠΕΝ περί τις αρχές του νέου έτους, 2016
(ΚΝ).
7. Έγινε ερώτημα για τις αποστάσεις των νέων έργων από την παραλία προκειμένου να
διαπιστωθεί αν και εφόσον εμπίπτους στην Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (ΟΠΥ). Επίσης
έγινε ερώτηση σχετκά με τους χρωματισμούς απεικόνησης της οικολογικής αξίας των
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
σταθμών αν και εφόσον ακολουθούν τους χρωματισμούς που έχουν προταθεί από την
ΟΠΥ και τέλος τι θα γίνει στο πλαίσιο της ειδικής Οικολογικής αξιολόγησης (ΕΟΑ) (ΓΚ)
Απαντήθηκε ότι σε ότι αφορά στα νέα έργα, είναι σε αποστάσεις άνω των 16km και ως
εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την ΟΠΥ (παράκτια
ύδατα). Σε κάθε περίπτωση όμως λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων
Πόρων, ως κανονιστικό πλαίσιο για τα νερά (και τα παράκτια), ως θεσμικό κείμενο που
αφορά της ευρύτερη περιοχή μελέτης. Οι χρωματισμοί δεν ακολουθούν απαραίτητα
τις απαιτήσεις της ΟΠΥ, θα μπορούσαν αλλά δεν προτείνεται προκειμένου να μην
γίνεται συσχέτιση εφόσον δεν εμπίπτουν οι περιοχές αξιολόγησης (νέρων έργων) στις
υποχρεώσεις της. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και σε εγγύτητα με τα υφιστάμενα
έργα, υπάρχουν οι περιοχές προστασίας του Δέλτα Νέστου (GR1150010, Δέλτα Νέστου
& Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – Ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη). Συνεπώς και
σε επικοινωνία με το Φορέα Διαχείρισης, θα γίνει καταγραφή οικοτόπων ώστε να
υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση, σε περίπτωση σεναρίου ατυχήματος (ΚΝ).
8. Έγινε ερώτημα για τη συμόρφωση με την Οδηγία SEVESO (ΣΚ)
Απαντήθηκε ότι οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις δεν εμπίπτουν στην Οδηγία, σε αντίθεση
με τις χερσαίες εγκατάστάσεις (ΣΙΓΜΑ) που συμορφώνονται πλήρως, όμως δεν
εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ, καθώς έχουν πρόσφατα λάβει
περιβαλλοντική αδειοδότηση (2014) (ΒΤ).

Ενέργεια
Συμπλήρωση φόρμας
αξιολόγησης

Αποστολή πρακτικών
συνάντησης για
επιβεβαίωση και
υπογραφή
Επικοινωνία για
οποιαδήποτε
πληροφορία

Περαιτέρω ενέργειες που συμφωνήθηκαν
Υπεύθυνος
Θ. Μαρκόπουλος,
Δ. Πραβίτας
Γ. Αγγελάκης,
Σ. Παπαδόπουλος
Κ. Κωνσταντινίδου
Α. Καλιανιώτης
Π. Ντικούδης
Γ. Παπαθεμιστοκλέους
Σ. Κιβράκης
Γ. Καμπάς

Χρονοδιάγραμμα
Άμεσα

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)

Εντός μίας
εβδομάδας από
την αποστολή

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)
Κ. Νικολόπουλος (LDK)

Άνευ

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Συνημμένα έγγραφα:
Έντυπο αξιολόγησης από Αντιπεριφερειάρχη
Έντυπο αξιολόγησης από συνεργάτη Αντιπεριφερειάρχη
Έντυπο αξιολόγησης από Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Έντυπο αξιολόγησης από Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Έντυπο αξιολόγησης από Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας
Έντυπο αξιολόγησης από ΙΝΑΛΕ
Έντυπο αξιολόγησης από Γρ. ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
Έντυπο αξιολόγησης από Ομάδα Προγραμματισμού ΠΕ Καβάλας
Έντυπο αξιολόγησης από Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καβάλας
Έντυπο αξιολόγησης από Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Τοποθεσία: Δημαρχείο Δήμου Νέστου
Ημερομηνία: 14 Οκτωβρίου 2015, 11:00
Συμμετέχοντες
Εμπλεκόμενα μέρη:
Δήμος Νέστου
1. Ευάγγελος Τσομπανόπουλος,
Δήμαρχος
2. Γεώργιος Καραγεωργίου,
Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
3. Λάζαρος Σαβαϊδης,
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
4. Κωνσταντίνος.
Παπαθεοδώρου,
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων
5. Ισμήνη Καραγεωργίου,
Προϊσταμένη Τμήματος
Προγραμματισμού
Energean Oil & Gas:
1. Δημήτρης Γόντικας,
Διευθύνων Σύμβουλος Kavala
Oil
2. Βασίλης Τσέτογλου,
Διευθυντής Υγείας Ασφάλειας
& Περιβάλλοντος
3. Κώστας Ιωαννίδης,
Διευθυντής Εργοστασίου

ENERGEAN OIL & GAS S.A.

(ΕΤ)

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
Βιστωνίδας- Ισμαρίδας
1. Βασίλειος Χριστοδούλου

(ΒΧ)

(ΓΚ)

(ΛΣ)
(ΚΠ)

(ΙΚ)

(ΔΓ)

(ΒΤ)

(ΚΙ)

LDK:
1. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος,
Υπεύθυνος περιβάλλοντος LDK,
υπεύθυνος έργου
2. Ελένη Αβραμίδου, μέλος ομάδας
ΜΠΚΕ, LDK
3. Θωμάς Κόλλιας, μέλος ομάδας
ΜΠΚΕ, LDK

(ΚΝ)

(ΕΑ)
(ΘΚ)

LDK Consultants

Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Πρακτικά
Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Α. Συστάσεις συμμετεχόντων, ενημέρωση για τους σκοπούς της ενημερωτικής
συνάντησης
Β. Παρουσίαση Energean – LDK στα παρακάτω:
1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ιστορικού εταιρίας Energean – ανάδειξη του
ιστορικού δραστηριότητας της εταιρίας στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας και
τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία που έχουν αναδειχθεί σε βάθος 35ετίας
2. Νομοθετικό πλαίσιο – ενημέρωση
3. Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)
4. Νέο έργο: Ανάπτυξη πεδίων
Ειδικότερα συζήτηση σε σχέση με:
 τους τύπους των νέων εξεδρών και την ευκολία απεγκατάστασης – μεταφοράς
τους μετά την παύση,
 το υποβοηθούμενο από φορτηγίδα γεωτρύπανο Energean Force και τη
λειτουργία του
5. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Ειδικότερα ενημέρωση σε σχέση με
 τις περιοχές υπό καθεστώς προστασίας στην ευρύτερη περιοχή
 τις έρευνες για την οικολογική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των μετρήσεων επιπέδων ρύπανσης
 τις δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού και συνεισφορά στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες της περιοχής
6. Μεθοδολογία Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εικότερα:
 της αναγνώρισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 της μεθοδολογίας αξιολόγησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 των ειδικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ
 της εφαρμογής ων νέων Οδηγιών σε σχέση με τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης κινδύνων, του QRA, των θεμάτων ασφαλείας, πρόληψης και την
ενσωμάτωσή των παραπάνω στη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
7. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
Γ. Συζήτηση
1. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις για την τοποθέτηση και κατασκευή των πλατφορμών (ΕΤ)
Δόθηκαν οι διευκρινήσεις (ΔΓ, ΚΙ, ΒΤ)
2. Ερώτηση για καταγεγραμμένο περιστατικό ρύπανσης (ΕΤ)
Η ερώτηση απαντήθηκε αρνητικά (ΚΙ)
3. Ερώτηση για επίπεδο υδρογονανθράκων στα ιζήματα (ΕΤ)
Απαντήθηκε ότι δεν βρέθηκε κανένα είδος ρύπανσης από υδρογονάνθρακες ή από
βαρέα μέταλλα (ΚΝ)
4. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τον υφιστάμενο εξοπλισμό της πλατφόρμας Δέλτα και
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
για το εάν το νερό, μετά την προεπεξεργασία, απορρίπτεται καθαρό στη θάλασσα
(ΛΣ).
Παρουσιάσθηκαν οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και ο βασικό εξοπλισμός, ενώ
επισημάνθηκε ότι το νερό, μετά την προεπεξεργασία, απορρίπτεται καθαρό στη
θάλασσα (ΚΙ)
5. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τα υπολείμματα γεωτρήσεων (ΛΣ)
Απαντήθηκε, ότι
τα υπολείμματα γεωτρήσεων οδηγούνται για περαιτέρω
επεξεργασία, μέσω αδειοδοτημένου φορέα, στην Αττική, διότι είναι πετρελαιομένα
(ΔΓ, ΚΙ)
6. Ερώτηση για το εάν η διαβούλευση, στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι νομική
απαίτηση (ΙΚ)
Διευκρινίστηκε ότι, επί της ουσίας, η διαδικασία αυτή δεν είναι νομική απαίτηση, αλλά
σκοπός είναι τα σχόλια των εμπλεκομένων μερών θα ενσωματωθούν στη ΜΠΕ (ΚΝ)
7. Ερώτηση για τυχόν αντιδράσεις της Τουρκίας (ΛΣ)
Διευκρινίστηκε ότι το σύνολο του έργου και όλες οι έρευνες κλπ διενεργούνται εντός
των 6 ν.μ., οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα (ΔΓ)
8. Ζητήθηκε επίσκεψη στις υφιστάμενες πλατφόρμες (ΕΤ)
Απαντήθηκε ότι θα προγραμματισθεί (ΔΓ)

Περαιτέρω ενέργειες που συμφωνήθηκαν
Ενέργεια
Υπεύθυνος
Συμπλήρωση φόρμας Ε. Τσομπανόπουλος
αξιολόγησης
Β. Χριστοδούλου
Αποστολή πρακτικών
συνάντησης για
επιβεβαίωση και
υπογραφή
Επικοινωνία για
οποιαδήποτε
πληροφορία

Χρονοδιάγραμμα
Άμεσα

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)

Εντός μίας
εβδομάδας από
την αποστολή

Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)
Κ. Νικολόπουλος (LDK)

Άνευ

Συνημμένα έγγραφα: [εκκρεμούν]
Έντυπο αξιολόγησης από Δήμο Νέστου
Έντυπο αξιολόγησης από Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Τοποθεσία: Δημαρχείο Δήμου Θάσου
Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015
Συμμετέχοντες
Εμπλεκόμενα μέρη:
Δήμος Θάσου
1. Κων/νος Χατζηεμμανουήλ,
Δήμαρχος
2. Γιάννης Πλαφαδέλης ,
Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών
3. Χαράλαμπος Πεταμίδης ,
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών
Energean Oil & Gas:
1. Δημήτρης Γόντικας,
Διευθύνων Σύμβουλος Kavala
Oil
2. Βασίλης Τσέτογλου,
Διευθυντής Υγείας Ασφάλειας
& Περιβάλλοντος
3. Κώστας Ιωαννίδης,
Διευθυντής Εργοστασίου

(ΚΧ)
(ΓΠ)

(ΧΠ)

(ΔΓ)

4. Νικόλαος Ψαλίδας,
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
5. Νικόλαος Γεωργαλής, Νομικός
Σύμβουλος Δήμου Θάσου
6. Παντελής Τζίνης, Υπάλληλος
Δήμου Θάσου

LDK:
1. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος,
Υπεύθυνος περιβάλλοντος LDK,
υπεύθυνος έργου

(ΝΨ)
(ΝΓ)
(ΠΤ)

(ΚΝ)

(ΒΤ)

(ΚΙ)

Πρακτικά
Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Α. Συστάσεις συμμετεχόντων, ενημέρωση για τους σκοπούς της ενημερωτικής
συνάντησης
Β. Παρουσίαση Energean – LDK στα παρακάτω:
1. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ιστορικού εταιρίας Energean – ανάδειξη του
ιστορικού δραστηριότητας της εταιρίας στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας και
τους δεσμούς που έχουν αναδειχθεί σε βάθος 35ετίας
2. Νομοθετικό πλαίσιο – ενημέρωση
3. Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου (θαλάσσιες εγκαταστάσεις)
4. Νέο έργο: Ανάπτυξη πεδίων
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Ειδικότερα συζήτηση σε σχέση με:
 τους τύπους των νέων εξεδρών και την ευκολία απεγκατάστασης – μεταφοράς
τους μετά την παύση,
 το πλοίο – γετρύπανο Energean Force και τη λειτουργία του
5. Υφισταμενη κατάσταση περιβάλλοντος
Ειδικότερα ενημέρωση σε σχέση με
 τις περιοχές υπό καθεστώς προστασίας στην ευρύτερη περιοχή
 τις έρευνες για την οικολογική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των μετρήσεων επιπέδων ρύπανσης
 τις δραστηριότητες αλιείας και τουρισμού και συνεισφορά στους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες της περιοχής
6. Μεθοδολογία Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εικότερα:
 της αναγνώρισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 της μεθοδολογίας αξιολόγησης των ενδεχόμενων επιπτώσεων
 των ειδικών μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο της ΜΠΚΕ
 της εφαρμογής ων νέων Οδηγιών σε σχέση με τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης κινδύνων, του QRA, των θεμάτων ασφαλείας, πρόληψης και την
ενσωμάτωσή των παραπάνω στη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
7. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
Γ. Συζήτηση
1. Ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των νέων εξερδρών και για τις αποστάσεις από τις
ακτές της Θάσου (ΚΧ)
Απαντήθηκε ότι οι νέες εξέδρες θα είναι δύο (2), (ΚΝ, ΔΓ)
2. Ερώτηση αν θα υπάρχουν νέες εξέδρες σε απόσταση κοντινότερη προς τη Θάσο, από
την υφιστάμενη «Κάππα» (ΝΨ)
Απαντήθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη (ΔΓ)
3. Ερώτημα σχετικά με το θόρυβο και τις δονήσεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια
των σεισμικών ερευνών (ΧΠ, ΚΧ)
Καταρχήν σημειώθηκε ότι το θέμα των σεισμικών ερευνών ΔΕΝ αποτελεί τμήμα της
υπό συζήτησης μελέτης, έργου, κλπ (ΚΝ), κάτι που αναγνωρίστηκε από το
ακροατήριο (ΚΧ). Οστώσο συζητήθηκε το θέμα και προβλήθηκε ότι η ENERGEAN δεν
ενημερώθηκε ποτέ από κανένα για το θέμα ώστε να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.
Ο Δήμος, θεώρησε ότι δεν έπρεπε να ενημερώσει αλλά το θέμα έπρεπε να είχε
προβλεφθεί. Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι τελικά πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή
επικοινωνία του Δήμου με την εταιρία ώστε να προλαμβάνονται κατά το δυνατό
τέτοια συμβάντα (ΚΙ, ΔΓ)
4. Ερώτηση για τα έιδη σετερών / υγρών αποβλήτων και για τη διαχείρισή τους (ΚΧ)
Απάντηση σχετικά:
 Υγρά απόβλητα: διαχωρισμός πετρελαίου από νερό άνευ χημικών (βαρύτητα
και φυγοκέντριση) και επεξεργασία νερού το οποίο στη συνέχεια απορρίπεται
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
στη θάλασσα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους και
το πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο.
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της ΜΠΕ, έγινε δειγματοληψία ιζήματος και κολώνας
νερού κοντά στο σημείο απόρριψης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει
ίχνος ρύπανσης (ΚΙ, ΔΓ).
 Στερεά απόβλητα: απόβλητα κυρίως από γεώτρηση (drill cuttings), τα οποία
παραδίδονται σε συμβασιοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι
αδειοδοτημένος από το ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των εν λόγω επικινδύνων
αποβλήτων.
Υπόλοιπα απόβλητα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ΚΙ,
ΔΓ, ΚΝ)
5. Ερώτημα που αφορά την διαδικασία διακοπής των εργασιών σε περίπτωση έκτακτου
συμβάντος, πόσος χρόνος απαιτείται για τη διακοπή από τη στιγμή του συμβάντος
(ΝΨ)
Απάντηση ότι η διαδικασία είναι εντελώς αυτοματοποιημένη και ότι από τη στιγμή
που τυχόν συμβεί κάτι, αυτόματα διακόπτεται η λειτουργία του γεωτρητικού
εξοπλισμού (ΚΙ)
6. Ερώτημα που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης, εκτός του διεθνούς φορέα, γίνεται
αντίστοιχος έλεγχος και από το Υπουργείο (ΚΧ)
Απάντηση δόθηκε ότι ο φορέας είναι διεθνής και ανεξάρτητος με διεθνές προφίλ και
αξιοπιστία. Το Υπουργείο από την άλλη πλευρά είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός στην
Ελλάδα και απαιτεί την πιστοποίηση από τον προαναφερόμενο φορέα ώστε να
εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η εγκυρότητα της πιστοποίσης (ΚΙ, ΔΓ, ΚΝ)
7. Ερώτημα για το ποιος είναι αυτός που μελετά τα θέματα του ρίσκου και του ελέγχου
της πετρελαιοκηλίδας και γιατί δεν χρησιμοποιείται το εξιδεικευμένο προσωπικό του
ΑΠΘ (ΓΠ)
Σε ότι αφορά στο θέμα της εκτίμησης του κινδύνου, της επικινδυνότητας σύμφωνα με
την Οδηγία 2013/30/ΕΕ, το Υπουργείο υπέδειξε να χρησιμοποιηθεί ξένος οίκος, οποίος
έχει σχετκή εμπειρία. Η ENERGEAN επέλεξε την εταιρία ERM μια διεθνή εταιρία
εγνωσμένης αξιας και με εκτενή εμπειρία σε αυτές ακριβώς τις εργασίες. Η προελευση
της εταιρίας ERM (Μεγάλη Βρετανια) και η πρακτική της στην χώρα όπου τα θέματα
ασφαλείας και περιβάλλοντος είναι σε μεγάλο βαθμό οι βάσεις της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας, αποτέλεσαν σημαντικά κριτήρια στην επιλογή της.
Επιπρόσθετα, στα θέματα μοντελοποίησης από ενδεχόμενα περιστατικά ρύπανσης
πετρελαιοκηλίδας, τις εργασίες έχει αναλάβει να κάνει το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) με χρόνια εγνωσμένη εμπειρία σε τέτοια μοντέλα (ΔΓ, ΚΝ)
8. Ερώτημα που αφορά τη σεισμική θωράκιση των εγκαταστάσεων (ΧΠ)
Απάντηση είναι ότι τα έργα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας
τόσο για extreme καιρικά φαινόμενα (μέγιστο ύψος κυματισμών, αέρα, κλπ), όσο και
για σεισμούς με περίοδο 1/100 (KN, KI).
Συζήτηση για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) της Energean προς το Δήμο
ENERGEAN OIL & GAS S.A.
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Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις Άντλησης
Υδρογονανθράκων στην Περιοχή του Πρίνου

Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
Θάσου, καθώς ο Δήμος δεν έχει λάβι οποιοδήποτε αντιστθμιστικό ως προς την έκθεση της
περιοχής σε ενδεχόμενο κίνδυνο

Περαιτέρω ενέργειες που συμφωνήθηκαν
Ενέργεια
Υπεύθυνος
Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης

Χρονοδιάγραμμα
Άμεσα, ΟΚ

Αποστολή πρακτικών συνάντησης για Β. Τσέτογλου (ENERGEAN)
επιβεβαίωση και υπογραφή
Επικοινωνία για οποιαδήποτε
πληροφορία

Εντός μίας
εβδομάδας από την
αποστολή
Β. Τσέτογλου (ENERGEAN) Άνευ
Κ. Νικολόπουλος (LDK)

Συνημμένα έγγραφα:
Έντυπο αξιολόγησης από Δήμο Θάσου
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Διαδικασία Μηχανισμού Διατύπωσης
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Εισαγωγή

Η Energean (η Εταιρεία) επιδιώκει να εδραιώνει στενές σχέσεις με τους ενδιαφερομένους και να διαχειρίζεται τις
επιπτώσεις των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στις επηρεαζόμενες κοινότητες. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι
ενδέχεται να διατυπώνονται κατά καιρούς Παράπονα σχετικά με τις δραστηριότητές της.
Η παρούσα Διαδικασία Διατύπωσης Παραπόνων από την Κοινότητα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους
να διατυπώνουν ερωτήματα ή ανησυχίες στην Εταιρεία, που θα τους απαντηθούν άμεσα και με σεβασμό. Στόχος
της Εταιρείας είναι να επιληφθεί όλων των Παραπόνων που λαμβάνονται, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται
από πραγματικά ή διαλαμβανόμενα ζητήματα και από το αν ο Καταγγέλλων κατονομάζεται ή είναι ανώνυμος.
Κάθε ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι επηρεάζεται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας θα έχει πρόσβαση στην
παρούσα Διαδικασία χωρίς χρέωση. Το έννομο δικαίωμα προσφυγής σε δικαστικές διαδικασίες του
Καταγγέλοντα δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία.
Η Εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Προς τον σκοπό
αυτό, θα γνωστοποιήσει την παρούσα Διαδικασία με κατανοητό τρόπο στις επηρεαζόμενες ομάδες
ενδιαφερομένων. Θα τηρηθεί η εμπιστευτικότητα και η εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να
προστατεύσει τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία από τυχόν αντίποινα.
1.1

Σκοπός

Η παρούσα Διαδικασία ορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης Παραπόνων που εγείρονται σε σχέση με τις
δραστηριότητες της Εταιρείας. Περιγράφει το πεδίο εφαρμογής και τα διαδικαστικά βήματα για τη διαδικασία
διαχείρισης παραπόνων και καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μερών. Θα
αναθεωρείται και θα ενημερώνεται περιοδικά με βάση την εμπειρία και τα σχόλια των ενδιαφερομένων.
1.3

Στόχοι

Η παρούσα Διαδικασία έχει τους ακόλουθους στόχους:
1.
2.
3.

2

να δημιουργήσει έναν άμεσο, συνεπή και φιλικό μηχανισμό για τη λήψη, διερεύνηση και απάντηση σε
Παράπονα από ενδιαφερομένους της κοινότητας,
να διασφαλίσει την κατάλληλη τεκμηρίωση των Παραπόνων και τυχόν διορθωτικών ενεργειών που
λαμβάνονται και
να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης μέσω της ανάλυσης των τάσεων και των διδαγμάτων
που αντλούνται.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Διαδικασία απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους που θεωρούν ότι επηρεάζονται από τις
δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα Παράπονα δύνανται να υποβάλλονται επωνύμως ή ανωνύμως. Παρόλο που οι
ανώνυμες υποβολές μπορεί να είναι πιο δύσκολο να επιλυθούν, θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και
τα επώνυμα Παράπονα, στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα εφικτό.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τύπο του ζητήματος που μπορεί να εγείρει κάποιος ενδιαφερόμενος
δυνάμει της παρούσας Διαδικασίας. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται ένα Παράπονο που θα μπορούσε να
αντιμετωπιστεί με καταλληλότερο τρόπο από μια χωριστή εταιρική διαδικασία που έχει δημιουργηθεί για τον
σκοπό αυτό (όπως για θέματα που σχετίζονται με την εργασιακή ή επιχειρηματική ακεραιότητα), θα
ανακατευθύνεται ώστε να εμποδίζεται η παράλληλη εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών. Όλα τα Παράπονα
που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα Διαδικασία θα παρακολουθούνται μέχρι το κλείσιμο της υπόθεσης,
ανεξάρτητα από τη διαδικασία με την οποία αντιμετωπίζονται.
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Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη χειριστεί κάποιο Παράπονο το οποίο κατά την εύλογη άποψή της δεν
αποτελεί παρά μια γενική, μη συγκεκριμένη και επομένως μη αντιμετωπίσιμη δυσαρέσκεια προς την εταιρεία,
είναι άλλως κακοπροαίρετο ή κακόβουλο από τη φύση του, ή αφορά ένα θέμα για το οποίο η εταιρεία δεν φέρει
επίσημη ευθύνη (για παράδειγμα, ένα θέμα που υπάγεται στον έλεγχο της κυβέρνησης).

3

Ορολογία

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα Διαδικασία έχει τις ακόλουθες έννοιες:
Όρος
Καταγγέλλων
Παράπονο

Αρχείο Καταγραφής
Παραπόνων
Ανάδοχος

Έντυπο Δήλωσης

4

Ορισμός
Φυσικό πρόσωπο, όμιλος ή οργανισμός που υποβάλλει Παράπονο στην
εταιρεία.
Εκδήλωση δυσαρέσκειας προς την εταιρεία, που τυπικά αναφέρεται σε
συγκεκριμένη πηγή ανησυχίας ή/και αξιώνει συγκεκριμένη λύση. Για τους
σκοπούς της παρούσας Διαδικασίας, οι ερωτήσεις ή τα αιτήματα μπορούν
επίσης να αντιμετωπίζονται ως Παράπονο.
Μια βάση δεδομένων όπου διατηρούνται πληροφορίες για τα Παράπονα
που λαμβάνονται.
Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση παροχής αγαθών ή
υπηρεσιών στην Εταιρεία. Ο όρος καλύπτει μέρη που έχουν συμβληθεί
άμεσα με την Εταιρεία και αυτά που έχουν συμβληθεί με Ανάδοχο εταιρεία,
τα οποία αναφέρονται επίσης ως υπεργολάβοι.
Έντυπο που χρησιμοποιείται για τη δήλωση στοιχείων σχετικά με κάποιο
εισερχόμενο Παράπονο.

Ρόλοι και αρμοδιότητες

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες δυνάμει της παρούσας Διαδικασίας είναι οι εξής:
Ρόλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Υπεύθυνος για την Υγεία, την
Ασφάλεια και το Περιβάλλον
(HSE)

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
(PRO)

Υπεύθυνος Παραπόνου

Επιτροπή Ενστάσεων

Αρμοδιότητα
Υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας.
Υπεύθυνος για την εν γένει εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας. Στο
πλαίσιο των καθηκόντων του, λειτουργεί ως θεματοφύλακας της
διαδικασίας παραπόνων, παρακολουθεί τον χειρισμό των παραπόνων και
προτείνει αλλαγές σε πολιτικές ή πρακτικές με βάση τα διδάγματα που
αντλούνται.
Είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της απάντησης σε Παράπονο και
αποτελεί το κύριο σημείο επικοινωνίας με τον Καταγγέλλοντα.
Περιλαμβάνει τη λήψη και την αναφορά Παραπόνων, την τήρηση του
αρχείου καταγραφής Παραπόνων, την υποστήριξη της επίλυσης των
Παραπόνων και την επικοινωνία με τον Καταγγέλλοντα.
Υπεύθυνος για τη διερεύνηση και την επίλυση ενός Παραπόνου. Τα
καθήκοντά του περιλαμβάνουν τη διερεύνηση, την πρόταση λύσεων, την
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και τον συντονισμό με το PRO και λοιπά
μέρη. Ο Υπεύθυνος Παραπόνου είναι συνήθως ο διευθυντής της μονάδας
την οποία αφορά το Παράπονο.
Είναι υπεύθυνη για την εξέταση Παραπόνων που έχουν παραπεμφθεί σε
ανώτερο επίπεδο και για την έγκριση ανάληψης πρόσθετων ενεργειών. Τα
καθήκοντά της περιλαμβάνουν την εξέταση Παραπόνων η επίλυση των
οποίων έχει καθυστερήσει ή τα οποία έχουν παραπεμφθεί σε ανώτερο
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επίπεδο και την έγκριση της περάτωσης των Παραπόνων, όταν δεν είναι
εύλογα δυνατό να συμφωνηθεί μια κοινή λύση με τον Καταγγέλλοντα.

5

Ροή εργασίας

1. Λήψη

2. Εκτίμηση και ανάθεση

3. Αναγνώριση

4. Διερεύνηση

5. Απάντηση

6α. Επιτυχής
επίλυση

6β. Ένσταση

7. Επακόλουθες ενέργειες και περάτωση
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Διαδικασία επίλυσης Παραπόνων

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη, διερεύνηση και επίλυση
των Παραπόνων. Βλ. Ροή εργασίας στην ενότητα 5.0.
6.1

Λήψη

Η Διαδικασία εκκινείται όταν λαμβάνεται κάποιο Παράπονο από κάποιο μέλος του προσωπικού ή ανάδοχο και
παραπέμπεται στο PRO.
Αν το Παράπονο επιδέχεται άμεσης επίλυσης και μπορεί να αντιμετωπιστεί αμέσως, το PRO προβαίνει σε
ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα απευθείας και καταγράφει τις λεπτομέρειες στο Μητρώο
Παραπόνων.
Αν το Παράπονο δεν επιδέχεται άμεσης επίλυσης, το PRO θα ζητήσει από τον Καταγγέλλοντα να συμπληρώσει το
Έντυπο Δήλωσης. Σε περίπτωση που ο Καταγγέλλων δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει το έντυπο, θα το
συμπληρώσει το PRO και θα του διαβάσει το περιεχόμενο προς επαλήθευση. Αυτή η μέθοδος συμπλήρωσης θα
σημειώνεται στο έντυπο. Αν ο Καταγγέλλων αρνηθεί να συμπληρώσει το Έντυπο Δήλωσης, θα του δοθεί η
επιλογή να αντιμετωπιστεί το Παράπονό του σε ανώνυμη βάση. Το PRO δημιουργεί αρχείο του παραπόνου στο
Μητρώο Παραπόνων.
6.2

Εκτίμηση και ανάθεση

Το PRO προβαίνει σε μια αρχική εκτίμηση της σοβαρότητας και αναθέτει το Παράπονο στον Υπεύθυνο
Παραπόνου. Το PRO και ο Υπεύθυνος Παραπόνου συμφωνούν ως προς τα χρονοδιαγράμματα της έρευνας και τις
τυχόν επακόλουθες ενέργειες. Το PRO παρέχει στον Υπεύθυνο Παραπόνου πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα.
Για Παράπονα που αφορούν θέματα για τα οποία υπάρχει ήδη μια καταλληλότερη εταιρική διαδικασία, το PRO
παραπέμπει το θέμα στον υπεύθυνο της κατάλληλης διαδικασίας για λήψη περαιτέρω ενεργειών. Αυτό ισχύει
συνήθως για Παράπονα που σχετίζονται με συμβατικά ή εμπορικά θέματα, εργασιακές σχέσεις, επιχειρηματική
ακεραιότητα ή ποινικά θέματα και θέματα που αποτελούν αντικείμενο τρέχουσας ή εκκρεμούς δίκης. Το PRO
ενημερώνει καταλλήλως το Αρχείο Παραπόνων.
6.3

Αναγνώριση

Αφού εκτιμηθεί το Παράπονο και οριστεί Υπεύθυνος Παραπόνου, το PRO αποστέλλει έγγραφη βεβαίωση λήψης
στον Καταγγέλλοντα. Η επιστολή πρέπει φυσιολογικά να αποσταλεί εντός επτά ημερών από τη λήψη του
παραπόνου. Το PRO καταχωρίζει τη βεβαίωση λήψης στο Μητρώο Παραπόνων.
6.4

Διερεύνηση

Ο Υπεύθυνος Παραπόνου ερευνά τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται το Παράπονο και προτείνει
λύσεις.
Ο Υπεύθυνος Παραπόνου δύναται να εμπλέξει τρίτους στη διαδικασία διερεύνησης των περιστατικών, αν κριθεί
απαραίτητο. Η ταυτότητα του Καταγγέλλοντα πρέπει να γνωστοποιείται μόνο στον βαθμό που η γνωστοποίηση
αυτή είναι απαραίτητη για την επίλυση του θέματος ή στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία. Σε
περίπτωση που ο Καταγγέλλων έχει ζητήσει ειδικά να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, τα προσωπικά του
στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός αν το απαιτεί η νομοθεσία.
Η εταιρεία γενικά επιδιώκει την επίλυση των Παραπόνων εντός 30 ημερών. Το μέγιστο διάστημα επίλυσης
κανονικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ημέρες. Το PRO είναι υπεύθυνο για την παροχή τακτικών αναφορών
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προόδου στον Καταγγέλλοντα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και μια προφορική ενημέρωση κάθε επτά ημέρες
και μια έγγραφη ενημέρωση κάθε δεκαπέντε ημέρες. Αν χρειάζεται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της
έρευνας, ο Υπεύθυνος Παραπόνου θα ειδοποιεί σχετικά το PRO, το οποίο θα ενημερώνει τον Καταγγέλλοντα
σχετικά με τον λόγο της καθυστέρησης.
Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ο Υπεύθυνος Παραπόνου καταγράφει τα ευρήματα και προτείνει κατάλληλες
επιλογές για την επίλυση του Παραπόνου.
6.5

Απάντηση

Ο Υπεύθυνος Παραπόνου και το PRO συμφωνούν από κοινού ως προς την απάντηση στον Καταγγέλοντα. Η
απάντηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας, να ορίζει την προτεινόμενη λύση και τα
προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα και να ζητά τα σχόλια του Καταγγέλλοντα.
Ο Υπεύθυνος Παραπόνου και το PRO αποφασίζουν τα επόμενα βήματα με βάση τα σχόλια του Καταγγέλλοντα. Αν
ο Καταγγέλλων αποδεχτεί τη λύση, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην εφαρμογή της λύσης αυτής (ενότητα 6.6). Αν
ο Καταγγέλλων δεν αποδεχτεί τη λύση, το Παράπονο θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ενστάσεων (ενότητα 6.7). Η
απάντηση του Καταγγέλλοντα καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Παραπόνων.
6.6

Επίλυση

Αν ο Καταγγέλλων αποδεχτεί την προτεινόμενη λύση, εφαρμόζονται οι συμφωνημένες ενέργειες.
Ο Υπεύθυνος Παραπόνου είναι υπεύθυνος για την ανάθεση ενεργούντων μερών, ενεργειών και προθεσμιών για
την εφαρμογή της λύσης. Τα παραπάνω καταγράφονται στο Αρχείο Καταγραφής Παραπόνων μαζί με τυχόν
δικαιολογητικά. Ενδέχεται να χρειαστούν ρυθμίσεις ελέγχου για την επαλήθευση της εφαρμογής.
Ο Υπεύθυνος Παραπόνου ενημερώνει το PRO μόλις εφαρμοστεί η λύση. Το PRO στη συνέχεια ζητά από τον
Καταγγέλλοντα να υπογράψει το Έντυπο Επιβεβαίωσης. Αν ο Καταγγέλλων δεχτεί να υπογράψει, το Παράπονο
μπαίνει στο αρχείο ως επιλυθέν (ενότητα 6.8). Αν ο Καταγγέλλων αρνηθεί να υπογράψει ή δεν έχει υπογράψει
εντός του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου, το Παράπονο παραπέμπεται στην Επιτροπή Ενστάσεων (ενότητα 6.7).
6.7

Ένσταση

Η Εταιρεία θα επιδιώξει να βρει μια λύση με τον Καταγγέλλοντα, η οποία να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αν η
Εταιρεία και ο Καταγγέλλων δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν σε μια λύση, το Παράπονο δύναται να
παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ενστάσεων για εξέταση και λήψη οριστικής απόφασης.
Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει την υπόθεση και αποφασίζει αν είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω εύλογων
ενεργειών. Αν δεν είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω εύλογων ενεργειών, η Επιτροπή Ενστάσεων εγκρίνει την
περάτωση του Παραπόνου. Μια επιστολή περάτωσης θα αποσταλεί στον Καταγγέλλοντα, όπου θα επεξηγείται η
θέση της εταιρείας.
Οι περιπτώσεις όπου ο Καταγγέλλων αμφισβητεί ή αρνείται να αναγνωρίσει την εφαρμογή λύσης που έχει
προηγουμένως συμφωνηθεί μπορούν επίσης να παραπεμφθούν στην Επιτροπή Ενστάσεων για εξέταση.
6.8

Περάτωση

Ένα Παράπονο περατώνεται όταν δεν είναι δυνατό ή απαραίτητο να ληφθεί καμία περαιτέρω ενέργεια.
Η κατάσταση περάτωσης θα εγγράφεται στο Μητρώο Παραπόνων ως εξής:
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Επιλύθηκε. Παράπονα για τα οποία έχει συμφωνηθεί και εφαρμοστεί λύση και ο Καταγγέλλων έχει
υπογράψει το Έντυπο Επιβεβαίωσης.
Δεν επιλύθηκε. Παράπονα για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί μια συμφωνημένη λύση και η
περάτωση της υπόθεσης έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Εγκαταλείφθηκε. Παράπονα όπου δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Καταγγέλλοντα για ένα
μήνα μετά τη λήψη του Παραπόνου και οι προσπάθειες εντοπισμού του απέβησαν ανεπιτυχείς.

Το PRO είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του Μητρώου Παραπόνων και για τη διοικητική μέριμνα που
σχετίζεται με το κλείσιμο της υπόθεσης.
Κατά την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ανεξάρτητα από την επίτευξη συμφωνίας, το PRO θα ζητά σχόλια από τον
Καταγγέλλοντα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησής του με τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και το
αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής.

7

Παρακολούθηση και υποβολή αναφορών σχετικά με την απόδοση

Ο Υπεύθυνος για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (HSE) είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και αναφορά
των δεδομένων παρακολούθησης απόδοσης σύμφωνα με την παρούσα Διαδικασία. Θα συλλέγονται Βασικοί
Δείκτες Απόδοσης προκειμένου να καταστεί δυνατό για την Εταιρεία να αναλύσει τάσεις ως προς τα Παράπονα
που λαμβάνονται και να αναγνωρίσει υφέρποντα συστημικά ζητήματα. Ο Υπεύθυνος για την Υγεία, την Ασφάλεια
και το Περιβάλλον (HSE) είναι αρμόδιος για την υποβολή προτάσεων για αλλαγές στις πολιτικές ή τις πρακτικές
της Εταιρείας που βασίζονται στη συνεχή απόκτηση γνώσεων βάσει των Παραπόνων.
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Εμπιστευτικότητα

8.1

Υποχρέωση Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την ταυτότητα του Καταγγέλλοντα και να χειρίζεται τα προσωπικά του
στοιχεία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Το καθήκον αυτό επεκτείνεται σε όλους τους υπαλλήλους ή τους
αντιπροσώπους της Εταιρείας ή τους Αναδόχους της που συμμετέχουν στη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων.
Πληροφορίες σχετικά με κάποιο Παράπονο θα γνωστοποιούνται εντός της εταιρείας βάσει της αρχής της ανάγκης
γνώσης και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση κάποιου βήματος σύμφωνα με την
παρούσα Διαδικασία. Η Εταιρεία δεν θα γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτείται
από τη νομοθεσία ή έχει επιτραπεί από τον Καταγγέλλοντα.
8.2

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο Μητρώο Παραπόνων θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα
είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση του Παραπόνου και την εφαρμογή λύσης. Στη συνέχεια, τα προσωπικά
δεδομένα είτε θα διαγράφονται είτε θα τροποποιούνται και θα τίθενται στο αρχείο για ένα εύλογο διάστημα,
σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.
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Συγκρούσεις συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των συμφερόντων κάποιου υπαλλήλου ή
Αναδόχου και των αρμοδιοτήτων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, σε σημείο που κάποιος ανεξάρτητος
παρατηρητής εύλογα θα αναρωτιόταν αν οι ενέργειες του προσώπου αυτού επηρεάζονται από τα ίδια
συμφέροντά του.
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Διαδικασία Μηχανισμού Διατύπωσης Παραπόνων

Η παρούσα διαδικασία επιδιώκει τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων διαχωρίζοντας τους ρόλους
και τις αρμοδιότητες των προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και αποφεύγοντας
να τοποθετεί πρόσωπα σε θέσεις στις οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν συγκρούσεις. Όταν ένα Παράπονο
σχετίζεται με συγκεκριμένο υπάλληλο της Εταιρείας ή του Αναδόχου, το πρόσωπο αυτό δεν αναλαμβάνει κανέναν
ρόλο στη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων.
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Προστασία από αντίποινα

Τα αντίποινα συνιστούν δυσμενείς ενέργειες που λαμβάνονται εναντίον ενός Καταγγέλλοντα, υπαλλήλου ή
Αναδόχου με στόχο να εμποδίσουν την εφαρμογή της παρούσας Διαδικασίας. Η Εταιρεία δεν θα ανεχτεί τέτοιες
συμπεριφορές. Όταν εγείρονται ανησυχίες σχετικά με αντίποινα ή θυματοποίηση, θα διερευνώνται σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς της Εταιρείας.
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