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ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

“Β’ Στάδιο του Προγράμματος Έρευνας της Περιοχής Παραχώρησης
Ιωαννίνων – Ερευνητική Γεώτρηση «Ήπειρος – 1»”

Δεύτερη δέσμη σχολίων

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος των σχολίων που καταθέτει η περιβαλλοντική οργάνωση
WWF Ελλάς στη διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ερευνητικής
γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στα Ιωάννινα (δημοτική ενότητα Μολοσσών) από την
εταιρεία ENERGEAN OIL and GAS S.A. Η διαβούλευση διεξάγεται μέχρι τις 27 Μαρτίου
2023 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Ι. ΒΙΟΤΟΠΟΙ, ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

1.    Σε διάφορα  σημεία [ενδεικτικά, 2.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.10.1.3., Πίνακας 10-1 (2
σημεία), 10.5.1.3, 10.5.1.4.] , η ΜΠΕ ισχυρίζεται στερεότυπα ότι «η περιοχή μελέτης (και
αντίστοιχα η περιοχή επέμβασης του προτεινόμενου έργου) δεν χαρακτηρίζεται από κάποιο
σπάνιο, σημαντικό ή προστατευόμενο ενδιαίτημα, το οποίο να αποτελεί κύριο ή
αποκλειστικό ενδιαίτημα για κάποιο είδος ορνιθοπανίδας. Στον αντίποδα, στην άμεση
περιοχή μελέτης εντοπίζονται οικότοποι κοινοί και εξαιρετικά διαδεδομένοι στην ευρύτερη
περιοχή μελέτης. Ως εκ τούτου η παρουσία των ειδών της ορνιθοπανίδας στην περιοχή
επέμβασης του προτεινόμενου έργου δεν διαφοροποιείται της αντίστοιχης στα παρόμοια
ενδιαιτήματα της ευρύτερης περιοχής….».  Με την ίδια ακριβώς φρασεολογία, ο ισχυρισμός
επαναλαμβάνεται για τη χλωρίδα (2.6.2.) και την πανίδα (8.6.3).

Ο ισχυρισμός είναι ανακριβής και αντιεπιστημονικός, και πρέπει να απορριφθεί στο
σύνολό του. Η σπανιότητα (ή μη) ενός είδους δεν απορρέει πάντα από τη σπανιότητα (ή
μη) του οικοτόπου του: αντίθετα, είναι σύνηθες φαινόμενο η παρουσία σπάνιων ειδών σε
συνήθεις οικοτόπους, ιδίως (αλλά όχι μόνο) κατά τη μετανάστευση, τροφοληψία, ή
μετακίνηση για άλλους λόγους.  Άλλωστε, ο ισχυρισμός αυτός καταρρίπτεται και από την
ίδια τη ΜΠΕ: πράγματι, κατά τη διάρκεια των (εξαιρετικά ανεπαρκών χρονικά) εργασιών
πεδίου εντοπίστηκαν, σε αυτούς τους “κοινούς” οικότοπους, σχετικά εύκολα σπάνια ή
γεωγραφικά περιορισμένα είδη, όπως ο μπούφος (Bubo bubo),  και η μακεδονική δρυς
[Quercus trojana, για την οποία η ίδια η ΜΠΕ σημειώνει (σε άλλο σημείο) ότι «τα δάση της
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μικρής εξάπλωσής τους στην Ελλάδα...»
(8.9.1.)]. Ακόμα χειρότερα, η ίδια η ΜΠΕ αποδέχεται την «πιθανότητα παρουσίας» του
σπάνιου (εκτός Θεσσαλίας) Falco naumanni (κιρκινεζιού), και του ιδιαίτερα ευάλωτου και
σπάνιου Milvus migrans (τσίφτη) (8.9.3.). Για το τελευταίο είδος, που είναι ιδιαίτερα σπάνιο
(20-30 ζευγάρια στην Ελλάδα), η ίδια η ΜΠΕ σημειώνει ότι χρησιμοποιεί σχετικά κοινούς
οικότοπους («πεδινές και ημιπεδινές περιοχές με αραιά δάση, φυτοφράχτες κλπ, ιδιαίτερα
δε σε κοιλάδες ποταμών με παραποτάμια βλάστηση…») (ο.π.), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
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είναι σύνηθες.  Επίσης, δεν είναι απολύτως ακριβές ότι οι οικότοποι στην περιοχή μελέτης
είναι κοινοί: τα δάση δρυός Quercus trojana είναι οικότοπος του Παραρτήματος Ι της
οδηγίας 92/43 (κωδικός 9250), άρα σίγουρα δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται «κοινά».

Δυστυχώς, δεν είναι το μόνο σφάλμα της ΜΠΕ. Εμφανώς ανακόλουθος είναι και ο
ισχυρισμός ότι η απόσταση της περιοχής μελέτης είναι σημαντική (≥8,3 km) από τις
περιοχές Natura 2000 και ως εκ τούτου η περιοχή μελέτης εντοπίζεται εκτός της
επικράτειας των πληθυσμών των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που καταγράφονται και
προστατεύονται σε αυτές «» (8.10.1.1.2.): ωστόσο, θα έπρεπε να είναι προφανές στους
συντάκτες της ΜΠΕ ότι η επικράτεια των πληθυσμών των ειδών κοινοτικού
ενδιαφέροντος δεν ταυτίζεται με τις περιοχές Natura 2000.

2.    Η ΜΠΕ δεν τεκμηριώνει επαρκώς τη μεθοδολογία και τον χρόνο των εργασιών
πεδίου. Από ό,τι μπορεί να συναχθεί, ωστόσο, οι εργασίες πεδίου έχουν τουλάχιστον 2
σημαντικούς επιστημονικούς περιορισμούς. Ο πρώτος είναι ότι επικαλούνται αδημοσίευτες
πηγές (πηγές που δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο διαβούλευσης): πρόκειται, ιδίως, για
τις Μελέτες Βάσης 1ου και 2ου σταδίου (2015, 2017) (8.1., 8.9, 12.15.2.1.). Δεδομένου ότι
Μελέτες Βάσης κάλυψαν όλη την Περιοχή Παραχώρησης, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν
παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για την περιοχή του έργου: άρα, η αξία τους είναι, στην
καλύτερη περίπτωση,συμπληρωματική. Ο δεύτερος είναι η χρονική διάρκεια των εργασιών
πεδίου, οι οποίες, όπως φαίνεται, διήρκεσαν μόλις 6 ημέρες (26.6.-1.7, 8.9.3.). Η ίδια η
ΜΠΕ παραδέχεται, με αφοπλιστική ειλικρίνεια,  ότι  «η ισχνή παρουσία πουλιών κατά τη
διάρκεια των παρατηρήσεων πεδίου αποδίδεται πιθανότατα σε περιστασιακούς λόγους ή
ακόμα και στο χρονικό διάστημα που υλοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις (26.06-01.07),
μολονότι θεωρητικά η χρονική περίοδος ήταν κατάλληλη για την παρατήρηση των πουλιών
της περιοχής» (ο.π.).  Οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν
με τη σειρά τους μέρος των Good Oilfield Practices, απαιτούν ένα συνδυασμό εργασιών
πεδίου που καλύπτει όλο τον χρόνο (“it is good practice for baseline surveys to be
structured in such a way as to help understand regular large changes in detectability and
abundance of biodiversity values that may occur in the baseline study area over time (e.g.,
wet and dry seasons at tropical sites; some combination of spring/ summer/autumn/winter
at temperate sites”, πρβλ. Τ. Gullison κ.α., Good Practices for the Collection of Biodiversity
Baseline Data, 2015, διαθέσιμο και στο διαδίκτυο: https://publications.iadb.org/en/good-
practices-collection-biodiversity-baseline-data).  Στον φάκελο διαβούλευσης δεν υπάρχει η
παραμικρή ένδειξη ότι ανελήφθησαν εργασίες παρόμοιων απαιτήσεων.

Είναι δε απορίας άξιο πώς, με βάση εργασίες πεδίου 6 ημερών, η ΜΠΕ καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι «η περιοχή του έργου δεν χρησιμοποιείται συστηματικά για την
φωλεοποίηση ή αναπαραγωγή ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», ή ότι «η περιοχή του
έργου χρησιμοποιείται για περιστασιακή τροφοληψία ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος (ο
βαθμός της οποίας ποικίλει από ενδεχόμενη ως πιθανή), με τα περισσότερα εξ αυτών να
κάνουν περιορισμένη χρήση της περιοχής που στην καλύτερη περίπτωση περιορίζεται σε
μεμονωμένα άτομα των εν λόγω ειδών» (ο.π.). Η αρμόδια αρχή καλείται να απορρίψει ως
εντελώς ατεκμηρίωτους παρόμοιους ισχυρισμούς: ομοίως, θα πρέπει να απορριφθούν
(μέχρι να επικαιροποιηθούν τα σχετικά στοιχεία) και διάφορες κρίσεις που βασίζονται σε
αυτούς, όπως η άποψη ότι (δήθεν) οι επιπτώσεις στην πανίδα θα είναι «μικρής έντασης»
(10.5.1.3. κ.α.).

Tέλος, θα πρέπει να σημειωθούν και μία σειρά ανακολουθίες με τη ΣΜΠΕ (εφεξής, ΣΜΠΕ-
Ι) και το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) των σεισμικών ερευνών. Κατά τη ΣΜΠΕ-Ι
(6.2.5.1.), στην περιοχή υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ειδών όπως τα Canis lupus (λύκος),
Felix sylvestris (αγριόγατα) κ.α.. Κατά το ΠΣΔ των σεισμικών ερευνών, “το μεγαλύτερο
τμήμα της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνεται εντός των
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περιοχών κατανομής του Λύκου”, ενώ “ ολόκληρη η περιοχή μελέτης και η ευρύτερη
περιοχή περιλαμβάνεται εντός των περιοχών κατανομής της Αγριόγατας”. Αφού όμως τα
είδη αυτά περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης των σεισμικών ερευνών, τότε σίγουρα
θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στην περιοχή μελέτης του σχολιαζόμενου έργου:
αντιθέτως, η ΜΠΕ ούτε καν τα αναφέρει (βλ., ιδίως, Πίνακα 8-37), αν μη τι άλλο για να
διαβεβαιώσει ότι δεν είναι παρόντα. Επίσης κατά το ΠΣΔ, “το ενδιαίτημα των δασών δρυός
και άλλων φυλλοβόλων κυριαρχεί στο βορειότερο τμήμα της ευρύτερης περιοχής …Το
συγκεκριμένο ενδιαίτημα αποτελεί καταφύγιο και χώρο φωλεασμού για σημαντικά
παρατηρούμενα είδη όπως ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus) και το Σαΐνι (Accipiter
brevipes)....” (ΠΣΔ, σελ. 162). Μάλιστα, για τις ανάγκες προστασίας των ειδών αυτών, το
ΠΣΔ εισηγήθηκε την απαγόρευση πτήσεων ελικοπτέρων μεταξύ Μαρτίου  και Ιουνίου
(ο.π.). Η ΜΠΕ αναφέρει μόνο το Pernis apivorus, και αποκλειστικά σε ένα Πίνακα (8-38),
χωρίς να εξετάζει τις επιπτώσεις του έργου σε αυτές.

Για όλους του παραπάνω λόγους (σχόλια 1, 2) η αρμόδια αρχή καλείται να
απορρίψει το σχετικό κεφάλαιο της ΜΠΕ. Κατ’ ελάχιστον, επιβάλλονται εργασίες
πεδίου με τις βέλτιστες επιστημονικά μεθόδους, και ανάλυση επιπτώσεων επί όλων
των ειδών με δυνητική παρουσία στην περιοχή. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να
αξιοποιηθούν επαρκώς όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, και, μεταξύ άλλων,
οι εθνικές αναφορές βάσει της οδηγίας 92/43. Θα πρέπει επίσης να
δημοσιοποιηθούν οι «περιβαλλοντικές μελέτες βάσης», και να αξιοποιηθούν
προηγούμενες μελέτες στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος.

3.    Όπως σημειώνει η ΜΠΕ (ιδίως Σχήμα 8-71), εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται
η Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΠΕΠ-ΦΠ) Ι(β) «κατά μήκος του
ρέματος Κορακόλακκος -παραπόταμου του ποταμού Καλαμά -, από την εθνική οδό
Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας έως τον οικισμό των Κούρεντων» [όρος Β.2.1. της Απόφασης
Γ.Γ. Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 82660/3062/2014 «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών
Δήμου Ζίτσας» (ΑΑΠ 14)]. Κατά την Απόφαση, πρόκειται για παραποτάμια ζώνη
«ιδιαίτερου αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος», όπου «βασική επιδίωξη …είναι η
διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού τους περιβάλλοντος. Οι περιοχές αυτές
συνιστούν το σημαντικότερο φυσικό πόρο του Δήμου που δύναται να αξιοποιηθεί στο
πλαίσιο του οικοτουρισμού…».  Η ΜΠΕ δεν εξετάζει σε κανένα σημείο τις επιπτώσεις του
έργου στην ΠΕΠ-ΦΠ Ι(β), και την «βασική της επιδίωξη» (αλλά αρκείται απλώς να αναφέρει
την ύπαρξή της). Σε άλλα σημεία (π.χ., 10.5.4.), μοιάζει να αγνοεί ακόμα και την ύπαρξή
της: «όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 8.10 το προτεινόμενο έργο δεν εντοπίζεται … πλησίον
οποιασδήποτε σημαντικής φυσικής περιοχής». Μπορεί να ειπωθεί με σχετική ασφάλεια,
ότι η γειτνίαση με μία εξαιρετικά ρυπογόνα εγκατάσταση διακινδυνεύει τόσο τον ρόλο της
ΠΕΠ-ΦΠ Ι(β) τόσο ως «φυσικού πόρου», όσο και ως οικοτουριστικού  προορισμού.
Άλλωστε, αποτελεί κοινή πείρα ότι ο οικοτουρισμός είναι ασύμβατος με εγκαταστάσεις
υδρογονανθράκων.

Κατ’ ελάχιστον, η ΜΠΕ όφειλε να προτείνει νέες περιοχές, οι οποίες μπορούν να
αντισταθμίσουν τη μερική απώλεια της ΠΕΠ-Ι(β), διατηρώντας το επίπεδο περιβάλλοντος
της δημοτικής ενότητας: ακόμα περισσότερο, η δημιουργία νέων ΠΕΠ θα ήταν ένα μερικό
αντιστάθμισμα του ρυπαντικού βάρους που επωμίζεται η περιοχή. Αυτό δεν συμβαίνει.

4.    Κατά τη ΜΠΕ, «η διαδικασία Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων (ΕΠΚΕ) απαιτεί αρχικά τη διάκριση των παραμέτρων του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος υποδοχής των επιπτώσεων, σε σημαντικά ή αξιόλογα
στοιχεία που ορίζονται ως Σημαντικές Περιβαλλοντικές Παράμετροι (ΣΠΠ). Ως ΣΠΠ
χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
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θεωρείται σημαντικό από τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης,
αδειοδότησης και υλοποίησης του υπό μελέτη έργου (φορέας του έργου, αρμόδιες αρχές
και υπηρεσίες, μελετητές, άλλα μέρη άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα ή θιγόμενα από την
υλοποίηση του έργου κλπ.)…. Σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας ΕΠΚΕ η σημασία κάθε
ΣΠΠ συσχετίζεται με την εγγενή σημασία των αντίστοιχων σχετικών δυνητικών επιπτώσεων
σε αυτήν, οδηγώντας στην ολοκληρωμένη τελική εκτίμηση και αξιολόγηση των
αναμενόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων….»  (10.1.2.1.) .

Η αρμόδια αρχή καλείται να απορρίψει την ανάλυση αυτή, πρωτίστως διότι η ίδια η
ΜΠΕ την παραβιάζει.

Πρώτα από όλα, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι αναζητήθηκε (π.χ., μέσω
συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων) η γνώμη «άλλων μερών άμεσα ή έμμεσα
εμπλεκόμενων ή θιγόμενων  από την υλοποίηση του έργου κλπ.)…» ή έστω των «αρμόδιων
αρχών». Δεύτερον, διότι, για το συγκεκριμένο θέμα, η κρίση  του φορέα του έργου (ο
οποίος έχει κάθε κίνητρο να υποβιβάσει τις ΣΠΠ), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
εξωτερική αξιολόγηση. Τρίτον,  διότι ο βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των ΣΠΠ
οφείλει να είναι η νομοθεσία (η οποία, θεσπίζοντας καθεστώτα προστασίας, εκφράζει
κατεξοχήν και τις ΣΠΠ). Τέταρτον, διότι η μέθοδος διακρίνει τον καθορισμό των  ΣΠΠ από
τον καθορισμό της σοβαρότητας των επιπτώσεων σε αυτές: αντιθέτως, η ΜΠΕ συγχέει
συστηματικά τα 2 αυτά θέματα, με αποκλειστική πρόθεση να υποβιβάσει και να περιορίσει
τις ΣΠΠ. Έτσι, η ΜΠΕ εμπεριέχει κρίσεις που δεν είναι απλώς εσφαλμένες, αλλά
πραγματικά παράδοξες. Για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι η ΣΠΠ «Ποιότητα του αέρα»
θεωρείται «χαμηλής σημασίας» δήθεν διότι «το έργο δεν προκαλεί σημαντικές εκπομπές
αέριων ρύπων» (κρίση για τις επιπτώσεις επί της ΣΠΠ, και όχι για την εγγενή σημασία της
ΣΠΠ, και σε κάθε περίπτωση ανακριβής – βλ. παρακάτω, σχόλια 8-9). Ομοίως, διαβάζουμε
ότι η ΣΠΠ «Προστατευόμενες περιοχές» είναι χαμηλής σημασίας, πάλι επειδή «το έργο
βρίσκεται σε σημαντική απόσταση (≥6,4 km) από περιοχές του δικτύου Natura 2000»
(πάλι, κρίση επί των επιπτώσεων). Όμοια μεταχείριση επιφυλάσσεται και σε άλλες
σημαντικές ΣΠΠ, όπως τα υπόγεια ύδατα.  Πρόκειται, στην καλύτερη περίπτωση, για
σύγχυση, και στη χειρότερη, για την υποβάθμιση των ΣΠΠ που έχουν αξιολογηθεί, από
εθνική, διεθνή και ενωσιακή νομοθεσία, αλλά και από την επιστήμη, ως σημαντικές.

ΙΙ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5. Σε διάφορα σημεία [ενδεικτικά, 3.4.3, 5.6.4.4., 6.2.5.3, 10.3, 10.8.1.5, 11.2.2.,
15.4.1.], η ΜΠΕ αναφέρει στερεότυπα ότι «μολονότι δεν προβλέπεται παραγωγή
επικίνδυνων αποβλήτων, επισημαίνεται ότι για τα τρίμματα γεώτρησης (cuttings), βάσει των
σταδίων ταξινόμησης των αποβλήτων, όπως περιγράφονται στην §4.1 - Παράρτημα 15.4.1
και αναλύονται στην Ανακοίνωση 2018/C 124/01, θα διενεργείται περαιτέρω αξιολόγηση
μέσω δειγματοληψίας και χημικής ανάλυσης (στάδιο 3) και, εφόσον απαιτείται βάσει των
κατευθυντήριων οδηγιών, θα εξετάζεται εάν το απόβλητο παρουσιάζει κάποια από τις
επικίνδυνες ιδιότητες HP1 έως HP15 μέσω των μεθόδων προσδιορισμού του σταδίου
4….». Στην ουσία του, ο ισχυρισμός αυτός σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή αυτή είναι
άγνωστο αν τα διατρητικά απόβλητα θα είναι επικίνδυνα ή μη.

To γεγονός ότι η ΜΠΕ μπορεί να προσφέρει μόνο εικασίες για τη φύση των αποβλήτων
του έργου θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντική έλλειψη, η οποία δεν συμβιβάζεται ούτε με
την εθνική [Παράρτημα 4.5 κ.υ.α. 170225/2014 (Β’ 135), όροι 8.1.11.14, 8.2.3] ούτε με την
ενωσιακή [Παράρτημα IV.1 (δ) και IV.5(γ) οδηγίας 2011/92 όπως ισχύει] νομοθεσία, και
εγείρει ερωτηματικά για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι
τα παραπάνω ισχύουν όχι μόνο για τα διατρητικά απόβλητα, αλλά ακόμη και για τα ΑΕΚΚ:
«σημειώνεται ότι τα είδη και οι ποσότητες επικίνδυνων υλικών στα ΑΕΚΚ, τα οποία δύναται
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να παραχθούν κατά τη φάση υλοποίησης του Έργου, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν επί
του παρόντος λόγω της πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του Έργου» [6.2.5.2.]. Στην
περίπτωση αυτή, όμως, όπως επιβάλλει η αρχή της πρόληψης, και έχει επιβεβαιωθεί
νομολογιακά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρβλ. υποθέσεις C-487/17 έως
C-489/17, Criminal proceedings against A. Verlezza and others), τα απόβλητα πρέπει να
θεωρούνται ως επικίνδυνα. Η βασική αυτή πρόνοια δεν υπάρχει, ούτε στο κύριο μέρος
της ΜΠΕ, ούτε στην «Κωδικοποίηση Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Έγκριση
Περιβαλλοντικών όρων» [13]. Εφόσον, σε μεταγενέστερο στάδιο, ο φορέας είναι σε θέση
να παράσχει την απαραίτητη τεκμηρίωση, τότε ο χαρακτηρισμός ορισμένων ρευμάτων
αποβλήτων ως μη επικίνδυνων μπορεί να αναληφθεί με τροποποίηση ΑΕΠΟ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι παραγωγός και κάτοχος των συγκεκριμένων αποβλήτων είναι
καταρχήν ο φορέας (κύριος) του έργου (άρθ. 3 παρ. 5 και παρ. 6 οδηγίας 2008/98), και τα
ίδια πρόσωπα είναι υπεύθυνα και για την ταξινόμησή τους: κατά συνέπεια, είναι
απολύτως εσφαλμένη και πρέπει να αφαιρεθεί από τη ΜΠΕ η παρατήρηση ότι
υπεύθυνος για την ταξινόμηση είναι ο τελικός διαχειριστής των αποβλήτων [15.4.3.3., όπου
η παρατήρηση ότι «η ταξινόμηση, η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των θρυμμάτων
γεώτρησης θα αποτελεί αρμοδιότητα αδειοδοτημένου φορέας συλλογής, μεταφοράς και
διαχείρισης αποβλήτων…»]. Υπεύθυνοι για την ταξινόμηση είναι οι υπεύθυνοι για τη
διαχείριση,  και σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο αρχικός παραγωγός και κάτοχος [άρθ. 41
ν. 4819/2021, άρθ. 15 οδηγίας 2008/98, πρβλ. και άρθ. 62 παρ. 1 α) ν. 4819/2021 και ,
σχετικά με την υποχρέωση του παραγωγού να τηρεί αρχεία σχετικά με «τις ποσότητες, τη
φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων»].

Η αρμόδια αρχή καλείται να διασαφηνίσει το σημείο αυτό, για τα μην δημιουργηθεί
ένα «γαϊτανάκι» ευθυνών για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (μεταξύ φορέα,
αναδόχων, διαχειριστών αποβλήτων, και οποιουδήποτε άλλου), στις «πλάτες» της
τοπικής κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

6. Σε δύο τουλάχιστον σημεία [5.6.4.4, 6.2.5.3], η ΜΠΕ αναφέρει ότι το έργο δεν
περιλαμβάνει «εγκατάσταση (ενν. εξορυκτικών) αποβλήτων». Αυτό είναι ανακριβές. Κατά
την ενωσιακή νομοθεσία, «εξορυκτικά απόβλητα» είναι (μεταξύ άλλων) τα απόβλητα «που
προκύπτουν από την αναζήτηση…ορυκτών πόρων…», με την πιθανή εξαίρεση όσων
αποβλήτων «δεν προκύπτουν απευθείας από τις εργασίες αυτές» [άρθ. 2 παρ. 1 και 2
παρ. 2 α) οδηγίας 2006/21].  Στην περίπτωση του σχολιαζόμενου έργου, διάφορες
κατηγορίες αποβλήτων που προέρχονται από τη γεώτρηση θα αποθηκευτούν
«προσωρινά» σε δεξαμενές [δεξαμενή λάσπης, (εφεδρική) δεξαμενή τριμάτων, βλ. Πίνακα
6-55, 6.2.2.3.9., 7.2.2.1., 10.8.1.5, 10.12, σχήμα 6-24, κτλ.], ενώ πάνω από 175000 m3

χωματουργικών αποβλήτων [3.4.2, 6.1.1.2.3.3., 6.2.3.1., 6.2.5.2., Πίνακας 6-42, 7.3.2.2.,
10.4, κτλ.],  από τη διαμόρφωση του χώρου θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μίας
κοιλότητας («λεκάνης») εντός της οποίας θα τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις: η διάρκεια
της «προσωρινής» αποθήκευσης στις δεξαμενές δεν προσδιορίζεται, ενώ η
αποκατάσταση του τοπίου (όπως σχολιάστηκε πιο πάνω) δεν προβλέπεται στα πλαίσια
του παρόντος σταδίου ωρίμανσης του έργου.

Τέλος, όπως ομολογεί η ΜΠΕ, δεν προβλέπεται προς το παρόν η απομάκρυνση των
δεξαμενών λάσπης και τριμμάτων [7.2.2.1 - για την ακρίβεια, «η χρησιμότητα» (τους) «θα
επανεκτιμηθεί στο επόμενο στάδιο ωρίμανσης του προγράμματος»], ενώ, όπως
σημειώθηκε πιο πάνω (σχόλιο 4) ο φορέας δεν είναι σίγουρος αν ορισμένα ρεύματα
αποβλήτων είναι επικίνδυνα ή μη. Στην καλύτερη περίπτωση, η ΜΠΕ προβλέπει την
προσωρινή (αλλά για άγνωστο διάστημα) αποθήκευση πιθανώς επικίνδυνων αποβλήτων
στον χώρο της εγκατάστασης – ένα γνωστό πρόβλημα στην Ελλάδα, όπου επικίνδυνα
απόβλητα αποθηκεύονται για χρόνια εντός των χώρων παραγωγής [ΕΣΔΕΑ 2016, 2.3.1.1.
και 2.3.1.2., όπου η εκτίμηση ότι 21% των επικίνδυνων αποβλήτων υφίσταται «μη
καταγεγραμμένη διαχείριση» και 24% αποθηκεύεται στους χώρους παραγωγής
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(υποτίθεται προσωρινά) και η παρατήρηση: «η αποθήκευση (συσσώρευση) εντός των
εγκαταστάσεων παραγωγής …καταδεικνύει τη δυσκολία των επιχειρήσεων να
διαχειριστούν με ορθό τρόπο τα απόβλητά τους εξαιτίας της ανεπάρκειας των εγχώριων
υποδομών διαχείρισης ΕΑ (επικίνδυνων αποβλήτων), της μη εξεύρεσης εκ μέρους τρόπων
διαχείρισης ΕΑ, καθώς και του υψηλού κόστους αποστολής των αποβλήτων για διαχείριση
στο εξωτερικό»].

Κατά συνέπεια, υπάρχει καταρχήν εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων με την έννοια της
ενωσιακής νομοθεσίας, ακόμα και αν όλα τα απόβλητα θεωρηθούν μη επικίνδυνα
(««εγκαταστάσεις αποβλήτων»: «κάθε τόπος που επιλέγεται για τη συσσώρευση ή την
εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων, υπό στερεά ή υγρά μορφή ή υπό μορφή διαλύματος
ή αιωρήματος, για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:….— περίοδο άνω του έτους για
εγκαταστάσεις μη επικίνδυνων μη αδρανών αποβλήτων, — περίοδο άνω των τριών ετών
για εγκαταστάσεις μη ρυπανθέντος χώματος, μη επικινδύνων αποβλήτων από αναζήτηση
ορυκτών…»,  άρθ. 2 περ. 15 οδηγίας 2006/21).  Επομένως, με δεδομένο τον όρο Β. Ι. 5
της κ.υ.α. 172162/2013 («ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση των έργων έρευνας και
ανάπτυξης θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση συμμόρφωσης στις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην
περιοχή του προγράμματος»), η αρμόδια αρχή καλείται να αντιμετωπίσει, μέχρι να
δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, το έργο ως «εγκατάσταση εξορυκτικών
αποβλήτων» με την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας.

7. Ο όρος Β. ΙΙ. 11.1. (v) της κ.υ.α. 172132/2013 αναφέρει τα εξής: «11.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των παραπάνω απαιτήσεων ασφάλειας, ο σχεδιασμός, η
υλοποίηση και η ολοκλήρωση κάθε ερευνητικής γεώτρησης θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στις ακόλουθες απαιτήσεις και κατευθύνσεις: 11.1. Κατά το σχεδιασμό της γεώτρησης, θα
πρέπει να ληφθεί λεπτομερής μέριμνα για την ανταπόκριση στις ακόλουθες απαιτήσεις:
….(v)  Για τη διάθεση των θρυμμάτων (υλικών του πυθμένα που θα αφαιρεί το
γεωτρύπανο), θα προσδιοριστεί κατάλληλος χώρος, χαμηλής περιβαλλοντικής
ευαισθησίας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του οποίου θα αποτελέσει μέρος της
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνολικού έργου της γεώτρησης…». Ο όρος
είναι εύλογος, διότι η κ.υ.α. 172132/2013 επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το πρόβλημα της
διάθεσης των τριμάτων (cuttings) θα λυθεί σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο.

H ΜΠΕ παραβιάζει τον όρο αυτό, καθώς σε διάφορα σημεία επαναλαμβάνει στερεότυπα
ότι τα τρίμματα θα παραδοθούν σε “κατάλληλα αδειοδοτημένο” φορέα [ενδεικτικά, 5.6.4.1,
5.6.4.4., Πίνακας 6-49, 6.2.5.3., Πίνακας 6-55, 10.3, 10.6.2., 10.12, 11.2.2., Πίνακας 11-1,
15.4.3.3.]. Εκτός από όλα τα άλλα, με τον τρόπο αυτό, δεν αναφέρεται ποια είναι η εταιρεία
που θα αναλάβει τη διαχείριση, και δεν εξετάζεται καθόλου αν υπάρχουν κατάλληλα
αδειοδοτημένοι φορείς στην Περιφέρεια, που μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση της
συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων. Η αρμόδια αρχή καλείται να ζητήσει τη
συμπλήρωση της ΜΠΕ, με τους όρους διαχείρισης των (επικίνδυνων ή μη) αποβλήτων,
και την προσκομιδή στοιχείων (και, ενδεχομένως, συμβάσεων) που θα διασφαλίζουν ότι
υπάρχουν αδειοδοτημένοι φορείς που μπορούν να εφαρμόσουν τους όρους αυτούς στην
Περιφέρεια.

ΙΙΙ. ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ

8. Τα μέτρα αντιμετώπισης των ατμοσφαιρικών ρύπων που θα προέλθουν από την
εγκατάσταση είναι ανεπαρκή και αντιφατικά. Για τις ανάγκες εκτίμησης της
επικινδυνότητας μεγάλων ατυχημάτων, η ΜΠΕ υιοθετεί την υπόθεση εργασίας ότι τα υγρά
του ταμιευτήρα περιέχουν υδρόθειο (H2S) σε περιεκτικότητα 3% [π.χ., 9.4.1.2]: ωστόσο,
το υδρόθειο δεν εξετάζεται ως αέριος ρύπος από την εγκατάσταση [6.3.6.]. Ακόμα
περισσότερο, όταν πρόκειται για μέτρα προστασίας κατά τη διάνοιξη της γεώτρησης (χωρίς
να εμπλέκονται ατυχήματα), η ΜΠΕ αποφαίνεται (χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση) ότι
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«δεν αναμένεται παρουσία υδρόθειου στο ταμιευτήρα της ερευνητικής γεώτρησης,
επομένως δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη διάνοιξη της ερευνητικής
γεώτρησης» [11.2.4.2].  H MΠΕ δεν προτείνει ή έστω εξετάζει μέτρα περιορισμού του
flaring [6.1.1.1, 11.2.4.1], παρόλο που ο φορέας ισχυρίζεται ότι έχει (σε όλες τις
εγκαταστάσεις του) μία πολιτική μηδενικού flaring (“a zero flaring policy across its operated
sites”, Chair and Chief Executive Joint Address, Energean Sustainability Report 2021, σ.
4). Στο κεφάλαιο 15.6.6.1., η ΜΠΕ αναφέρεται σε «επιτόπια καύση» (πετρελαίου που έχει
διαρρεύσει, και μάλιστα επιτόπου), η οποία, εκτός των άλλων, «θα πρέπει να θεωρείται ως
μέρος μιας αξιολόγησης της βέλτιστης πρακτικής επιλογής ανάλογα με τις άλλες επιλογές
που είναι διαθέσιμες τοπικά, βλέπε Michel, J. (2018)»: δυστυχώς, ούτε οι επιπτώσεις στην
ατμόσφαιρα της επιλογής αυτής δεν εκτιμώνται, ούτε η παραπομπή σε «Michel, J. (2018)»
μπορεί να ανευρεθεί [προφανώς, πρόκειται για το άρθρο της J. Michel “Burning on Land
and Wetlands” (στο συλλογικό έργο με τίτλο “In-Situ Burning for Oil Spill
Countermeasures”, CRC Press, 2018), όπου ρητά αναφέρεται ότι ούτε η επιτόπια
καύση αρκεί, ούτε πρέπει να γίνεται σε δασικές περιοχές, όπως η περιοχή του
έργου]. Γνωστό πρόβλημα είναι και οι διαρροές μεθανίου από ολοκληρωμένες γεωτρήσεις,
αλλά, όπως σημειώθηκε στην πρώτη δέσμη σχολίων, η ΜΠΕ αρνείται να ασχοληθεί με
θέματα παύσης της λειτουργίας και αποκατάστασης [Ι.Μ. Βoothroyd κ.α., Fugitive
emissions of methane from abandoned, decommissioned oil and gas wells, Science of the
Total Environment 547 (2016), 461-469].

9. Μολονότι η ΜΠΕ αφιερώνει αρκετό χώρο στις εκπομπές σκόνης από τον
κυκλοφοριακό φόρτο (αν και δεν προτείνει το προφανές και διαδεδομένο στην εξορυκτική
βιομηχανία μέτρο της κάλυψης των φορτηγών), δεν εξετάζει με ουσιαστικό τρόπο τις
επιπτώσεις των εκπομπών διαφυγούσας σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες, τα
πρανή και το ανάχωμα/επιχώσεις γύρω από το εργοτάξιο  (τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή
που το τελευταίο  θα σταθεροποιηθεί και/ή θα φυτευθεί ) [5.6.4.1., 6.1.1.2.3.3., 6.2.3.1.,
6.2.3.3., 7.3.2.1., 10.3, 10.9.2, όπου η επίπτωση αναφέρεται ως «παράσυρση από τον
άνεμο σωματιδίων σκόνης από γυμνές επιφάνειες», ]. Η ΜΠΕ μοιάζει να θεωρεί ότι μόνο
η μετακίνηση των εκχωμάτων (μέσω φορτηγών) μπορεί να προκαλέσει εκπομπές σκόνης
[6.2.3.3.]. Η επίπτωση απουσιάζει από τον Πίνακα 10-19 («Σύνοψη χαρακτηριστικών,
σημασίας, μεγέθους και Τελικής Αξιολόγησης των επιπτώσεων, στις επιμέρους
περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου»).
Παράλληλα με έδαφος επιρρεπές στη διάβρωση [8.4.2.], τις ξηρές συνθήκες και τους
επικρατούντες Α-Δ ανέμους στην περιοχή [8.2.1.3.], η σκόνη μπορεί καταρχήν να
επηρεάσει άμεσα τους κοντινούς οικισμούς, την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, και
φυσικά το περιβάλλον. Πρόκειται για σύνηθες θέμα σε εξορυκτικά και κατασκευαστικά
έργα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και από την προβλεπόμενη
αποψίλωση εκτός του γηπέδου, την οποία η ΜΠΕ αναφέρει (αλλά δεν αξιολογεί ή εκτιμά
τις επιπτώσεις της), παραπέμποντας τις λεπτομέρειες σε μία μελλοντική «Μελέτη
Πυροπροστασίας» [ Πίνακας 11-1, ΜΑΚ 79]. Αυθαίρετα, η ΜΠΕ καταλήγει ότι οι όποιες
επιπτώσεις είναι «βραχύβιας διάρκειας» [10.5.1.1.], κατά τη φάση κατασκευής άρα είναι
αμελητέες.

Στην πραγματικότητα, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν γίνεται ένας επιστημονικός
υπολογισμός της επίπτωσης αυτής [π.χ., βάσει παραγόντων εκπομπής σκόνης (dust
emission factors)], η επίπτωση θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την επιτυχή κάλυψη,
σπορά και φύτευση των επιχώσεων σε άγνωστο μελλοντικό χρόνο, που θα εκτιμηθεί μόνο
μετά από την προβλεπόμενη «Μελέτη Αναδάσωσης» και «Μελέτη Φύτευσης» [πρβλ. όρο
5.2.37 της «Κωδικοποίησης Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Έγκριση
Περιβαλλοντικών όρων» [13]. Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη ΜΠΕ, η
οποία μιλάει (σε άλλο σημείο) για επίπτωση «σημαντικά αναστρέψιμη μετά από την
εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων» [10.12].
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Κατά συνέπεια, η αρμόδια αρχή δεν πρέπει να θεωρήσει την επίπτωση «βραχύβιας
διάρκειας», και πρέπει να απαιτήσει τη συμπλήρωση της ΜΠΕ, την εκτίμηση των
επιπτώσεων με επιστημονικό τρόπο, και τη συνυποβολή των Μελετών Αναδάσωσης και
Φύτευσης.

ΙV. ΥΔΑΤΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10. Σε κανένα σημείο η ΜΠΕ (ή η ΣΜΠΕ-Ι που προηγήθηκε) δεν διαβεβαιώνει ότι
αποκλείεται η χρήση της μεθόδου της «υδραυλικής ρωγμάτωσης» (fracking). Παρόμοια
απαγόρευση επίσης δεν υπάρχει στην κ.υ.α. 172162/2013 ή στη Σύμβαση, ούτε μπορεί να
θεωρηθεί ότι προκύπτει από οποιαδήποτε άλλη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας.   Για
να μην εισαχθεί η μέθοδος αυτή σε μεταγενέστερο στάδιο με αδιαφανείς τρόπους (π.χ.,
μέσω τροποποίησης της ΑΕΠΟ χωρίς υποβολή ΜΠΕ, ή με υποβολή ΤΕΠΕΜ), καλείται η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή να προσθέσει σχετικό όρο στην ΑΕΠΟ.

11. Η διάνοιξη της γεώτρησης θα γίνει μέσω του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ)
Κουρέντων (EL0500210), το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 300 μέτρων [6.1.1.1.3.5.,
8.5.2.1., σχήμα 8-35, σχήμα 8-47].  Πρόκειται για καρστικό υδροφορέα, και μόνο για τον
λόγο αυτόν αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο: επιπροσθέτως, αποτελεί ΥΥΣ ενταγμένο στο
μητρώο προστατευόμενων περιοχών του ΥΔ Ηπείρου (EL050). Θα περίμενε κανείς ότι η
προστασία του ΥΥΣ αυτού αποτελεί μία βασική μέριμνα του έργου.

Προξενεί συνεπώς ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση ότι η μελέτη των απαραίτητων μέτρων
μετατίθεται όχι απλώς σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά ακόμα και μετά την εκδήλωση
ατυχημάτων: «η κίνηση των υπόγειων υδάτων είναι πολύ αργή, συνήθως μεταξύ 0,5 m
και 1,5 m την ημέρα, επομένως, εάν ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρηθεί ότι απειλείται,
θα υπάρχει χρόνος να μελετηθεί η υποκείμενη υδρογεωλογία και να εντοπιστεί η
βέλτιστη τοποθεσία για την ανάκτηση πετρελαίου» [15.4.3.4].

Σε άλλο σημείο, και συγκεκριμένα στα «Πρόσθετα Στοιχεία» [14.1] η ΜΠΕ διαβεβαιώνει
ότι έχει εκπονηθεί υδρογεωλογική μελέτη, (η οποία, προφανώς, δεν αρκεί για να
καθοριστούν οι κίνδυνοι για τον υδροφόρο ορίζονται, και σε κάθε περίπτωση δεν
περιλαμβάνεται στον φάκελο διαβούλευσης). Τέτοιες ελλείψεις και αντιφάσεις αναιρούν
την ίδια την ουσία της ΜΠΕ.

12. Κατά την οδηγία για το νερό (άρθ. 7 παρ. 3 εδ. α’), πρέπει να διασφαλιστεί η
«προσήκουσα προστασία» του ΥΥΣ «με σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της
ποιότητάς τους». Αυτό «μπορεί» να γίνεται με την καθιέρωση ζωνών ασφαλείας γύρω από
τα ΥΥΣ (άρθ. 7 παρ. 3 εδ. β’ ) – αλλά η δυνατότητα αυτή μεταβάλλεται σε υποχρέωση,
όταν χωροθετούνται επικίνδυνες δραστηριότητες – όπως η σχολιαζόμενη- ακριβώς από
πάνω και διαμέσω ενός παρόμοιου ευάλωτου (καρστικού) υδροφορέα. Μάλιστα, σε
παρόμοιες περιπτώσεις, οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι εκτεταμένες [πρβλ. κεφ. 3.4,
3.8 του εγγράφου καθοδήγησης 16 (Guidance on Groundwater in Drinking Water Protected
Areas) για την οδηγία  για το Νερό, όπου η παρατήρηση” … in some circumstances, such
as karstic aquifers, safeguard zones may need to be quite large, reflecting rapid flow and
extreme groundwater vulnerability.  Safeguard zones may even need to be extended
beyond the boundaries of the groundwater body and also include associated “upstream”
surface water bodies, reflecting the capture zones of the drinking water abstractions…”].

Στο ίδιο πνεύμα, το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Ηπείρου (1η
Αναθεώρηση) θεσπίζει το μέτρο Μ05Β0403 που απαγορεύει την «εγκατάσταση και
λειτουργία νέων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ρυπαντικά φορτία που δύνανται να
επηρεάσουν τα ΥΥΣ», όπως είναι αναμφισβήτητα η σχολιαζόμενη. Σύμφωνα με το Σχέδιο
Διαχείρισης, μία «εν δυνάμει ρυπογόνος δραστηριότητα» μπορεί «κατ’ εξαίρεση» να
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εγκατασταθεί, αλλά μόνο μετά από «ειδική υδρογεωλογική μελέτη», με «ανάλυση
τρωτότητας του τοπικού υδροφορέα και ανάλυση κινδύνου με τις αντίστοιχες αναλύσεις
ευαισθησίας και αβεβαιότητας, (και) με αναλυτική περιγραφή των βημάτων και των
πρωτογενών δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί» [ΣΔΛΑΠ Ηπείρου (1η Αναθεώρηση),
σ. 239, Πίνακας 9.3, Β’ 4664/2017]. Ακόμα και η ΣΜΠΕ-Ι απαιτεί “ενδελεχή ανάλυση
κινδύνου που διατρέχουν τα …υπόγεια νερά κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων ανάπτυξης,
με βάση τη γεωλογία, την υδρολογία και την υδρογεωλογία της περιοχής” (σελ. 383).

To έγγραφο βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για παρόμοιες δραστηριότητες της ΕΕ απαιτεί
«υδρολογική ανάλυση κινδύνου» (hydrological risk assessment) και μάλιστα όχι μόνο για
τα ΥΥΣ, αλλά και για τα επιφανειακά υδατικά σώματα, ιδιωτικά και δημόσια σημεία
ύδρευσης, καθώς και (μεταξύ άλλων) τις «υδραυλικές διεξόδους» μεταξύ των
υδροφορέων.1

13. Από τον φάκελο διαβούλευσης, τίποτα από τα παραπάνω (σχόλια 11,12) δεν
μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει γίνει: συγκεκριμένα, ούτε επαρκής ζώνη ασφαλείας
φαίνεται να έχει οριστεί, ούτε κατάλληλη υδρογεωλογική μελέτη είναι δημόσια
διαθέσιμη. Αντίθετα, η ΜΠΕ επιχειρεί να υποβιβάσει – αν όχι αποσιωπήσει- τις πιθανές
επιπτώσεις με ανεπαρκή αιτιολογία: «από τη φύση του έργου και το μέγεθός του δεν
αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια νερά. Δεν προβλέπεται άμεση χρήση υπόγειου νερού
με άντληση, αλλά ούτε και κάποιου είδους τεχνητός εμπλουτισμός…. Αντίστοιχα, ούτε και
στην ποιότητα των υπογείων νερών αναμένονται επιπτώσεις από την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου. Η ορθολογική διαχείριση των υγρών αποβλήτων κατά τη φάση
κατασκευής και η λήψη μέτρων, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη Παράγραφο του
Κεφαλαίου 11 για τα ύδατα, ελαχιστοποιεί και αντιστρέφει πλήρως τις επιπτώσεις και στα
επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα της περιοχής του έργου…» [10.12].

Πρώτα από όλα, όπως θα γίνει σαφές σε λίγο, οι κίνδυνοι για το ΥΥΣ δεν προέρχονται
αποκλειστικά από «υγρά απόβλητα». Δεύτερον, αν η απάντηση στα περιβαλλοντικά
προβλήματα ήταν μία γενικόλογη αναφορά σε  «ορθολογική διαχείριση» [ή, όπως
αναφέρεται αλλού, σε «έλεγχο αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης» (ΜΑΚ111 στον Πίνακα
11-1)] η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα ήταν περιττή: δεν πρέπει να λησμονιέται ότι η
νομοθεσία απαιτεί «ακριβείς, εφικτούς, δεσμευτικούς και ελέγξιμους» περιβαλλοντικούς
όρους [πρβλ. άρθ. 2 παρ. 7 σημείο ε) ν. 4014/2011].  Τρίτον, αν πρέπει να «αντιστραφούν»
οι επιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι καταρχήν υπάρχουν επιπτώσεις.

Τέταρτον, η ίδια η ΜΠΕ ομολογεί την πιθανότητα (σενάρια) «απωλειών» διατρητικού
πολφού στο υπέδαφος. Πράγματι, η ΜΠΕ σε άλλο σημείο ισχυρίζεται ότι «στην ερευνητική
γεώτρηση αναμένεται να εμφανιστούν μερικές απώλειες στα βάθη από 0 m έως 1,890 m
και από 2.665 m έως το ολικό βάθος (3.500 m) και θα αντιμετωπιστούν με μίξη προϊόντων
(LCM) που σφραγίζουν τους μικρο-φραγμούς και τους πόρους των διαπερατών
σχηματισμών. .. Στο χειρότερο σενάριο της μακροπρόθεσμης διαρροής του γεωτρητικού
πολφού στους σχηματισμούς, θα μπορούσε θεωρητικά να προκληθεί μόλυνση του
εδάφους, των υπόγειων υδάτων και/ή των επιφανειακών υδάτινων πόρων. Ωστόσο, σε
αυτά τα βάθη, αυτό το σενάριο πρακτικά είναι εξαιρετικά απίθανο, καθώς ο πολφός μέσω
των απωλειών θα φτάσει σε έναν αδιαπέραστο σχηματισμό στα ±1.890 m (εβαπορίτες),
από όπου δεν θα μπορεί να μεταναστεύσει περαιτέρω προς την επιφάνεια και θα
παραμείνει στους υπόγειους σχηματισμούς» [6.1.1.4.8., βλ. και 11.2.2.4, όπου η
παρατήρηση (για παλαιότερες γεωτρήσεις στην περιοχή): «στις γεωτρήσεις,

1 α) Εuropean Commission, Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration
and production, κεφ. 4.2. β) International Energy Agency. (2022). Reducing the impact of extractive industries on
groundwater resources. https://www.iea.org/commentaries/reducing-the-impact-of-extractive-industries-on-
groundwater-resources)
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παρουσιάστηκαν μέτριες έως σοβαρές απώλειες στα ανθρακικά γεωλογικά τμήματα κατά
τη διάνοιξη των γεωτρήσεων στις γύρω περιοχές»]. Η πιθανότητα επιπτώσεων αιφνιδίως
αναγνωρίζεται και από τον Πίνακα 10-1, όπου αναφέρεται ότι «καθώς η υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου δύναται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της
περιοχής μελέτης, αυτή η ΣΠΠ (Σημαντική Περιβαλλοντική Παράμετρος) αξιολογείται ως
Μέτριας σημασίας».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κίνδυνοι παρόμοιων γεωτρήσεων για τα υπόγεια νερά
εξετάστηκαν ενδελεχώς σε εκτενή μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016), με εκτενείς
αναφορές στην αρθρογραφία, συμπεριλαμβανόμενης της τεχνικής αρθρογραφίας. (Όπως
έχει σημειωθεί και σε άλλο σχόλιο, η ΜΠΕ δεν έχει αναφορές, πιθανότατα από
παραδρομή). Εκεί, επιβεβαιώνεται ότι οι κίνδυνοι ρύπανσης των υπόγειων υδάτων
(groundwater contamination) είναι “μέτριοι”, και μάλιστα για περισσότερες  δραστηριότητες
της συγκεκριμένης φάσης ωρίμανσης (well pad costruction, drilling ,casing installation, well
stabilisation, well completion). Το επίπεδο επικινδυνότητας αυξάνεται σε “πολύ υψηλό”, σε
περίπτωση “μεγάλων ατυχηματικών διαρροών” (τις συνέπειες των οποίων η ΜΠΕ επίσης
υποβιβάζει, βλ. παρακάτω).2 Η αρμόδια αρχή οφείλει να ζητήσει καλύτερη
τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους η ΜΠΕ αποκλίνει από το ευρωπαϊκό
επιστημονικό consensus, και μάλιστα χωρίς να προχωρήσει σε μία τουλάχιστον
εξίσου λεπτομερή, και επιστημονικά άρτια, ανάλυση.

Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά το άρθρο 4 της οδηγίας για το νερό (όπως έχει ερμηνευτεί
από το ΔΕΕ): (α) με την επιφύλαξη παρέκκλισης, είναι αδύνατη η αδειοδότηση έργου που
μπορεί να προκαλέσει, έστω προσωρινή, υποβάθμιση της κατάστασης οποιουδήποτε
υδατικού σώματος (C-525/20, C-461/13) και (β) o έλεγχος από την αρμόδια αρχή της
τήρησης των προβλεπόμενων άρθρο αυτό υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται η πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης των συστημάτων υπόγειων
υδάτων τα οποία επηρεάζονται από ορισμένο έργο, δεν μπορεί να διενεργείται μόνο μετά
την αδειοδότηση του έργου (C-535/18).  Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι συναρμόδιες
αρχές καλούνται να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση του έργου, πριν οριστεί επαρκής
ζώνη ασφαλείας, πριν συμπληρωθεί η ΜΠΕ με ακριβή καταγραφή των πιθανών
επιπτώσεων και ειδική υδρογεωλογική μελέτη (και δημοσιοποιηθεί η τελευταία), και πριν
διασφαλιστεί απολύτως η μη υποβάθμιση του ΥΥΣ Κουρέντων.

14. Ο χάρτης 12-5 δείχνει τις προτεινόμενες θέσεις (Σ2 έως Σ5) για
μετρήσεις/δειγματοληψίες των υπόγειων υδάτων (στα πλαίσια του Προγράμματος
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης). Αν στόχος του Προγράμματος Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης είναι να συσκοτισθούν οι επιπτώσεις του έργου στα υπόγεια
ύδατα, δεν θα μπορούσαν να επιλεγούν καλύτερες θέσεις.

Πράγματι, όπως προκύπτει από το Σχήμα 8-35, τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή κινούνται
από μία νότια προς μία βόρεια κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι προτεινόμενες θέσεις
παρακολούθησης είναι τοποθετημένες ανάντη (πριν τα υπόγεια νερά «συναντήσουν» την
εγκατάσταση). Έτσι, αν υπάρχει ένας «θύσανος» υπόγειας ρύπανσης με αφετηρία την
εγκατάσταση, δεν θα εντοπιστεί από κανένα σημείο παρακολούθησης. Επιπροσθέτως, δεν
φαίνεται (τουλάχιστον από τον χάρτη 12-5) να υπάρχει σημείο παρακολούθησης των
υπόγειων υδάτων εντός της εγκατάστασης, όπου η πιθανότητα διαρροής
υδρογονανθράκων ή άλλων αποβλήτων προς το έδαφος είναι αυξημένη. Για τους ίδιους
ακριβώς λόγους, μικρή αξία έχουν και οι δειγματοληψίες υπόγειων υδάτων που έγιναν
(στα πλαίσια της ΜΠΕ) σε παρόμοια σημεία.

2 Κεφ. 5.3., και Πίνακες 5.6-5.7, 5.9, 5.11-5.12 της μελέτης: European Commission, Study on the
assessment and management of environmental impacts and risks from exploration and production of hydrocarbons –
Final Report (2016). Διαθέσιμη στο διαδίκτυο: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22f6e2e1-9aa7-
11e6-868c-01aa75ed71a1
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Τα παραπάνω είναι σε απόλυτη αντίθεση με τις απαιτήσεις της κ.υ.α. 172162/2013, η
οποία επιτάσσει «παρακολούθηση» που «αφορά τόσο την κατάσταση του
περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή επιρροής των εργασιών έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων όσο και στις άμεσες περιοχές επίδρασης», και «χωρική … πυκνότητα
των καταγραφών, …και τα μέσα διεξαγωγής» που «θα πρέπει να επιλεγούν σε αντιστοιχία
με την κλίμακα των προς παρακολούθηση φαινομένων και παραμέτρων, με τις
κατάλληλες διαφοροποιήσεις μεταξύ άμεσης και ευρύτερης περιοχής» [όροι Β.ΙΙ.Γ.1.1. και
Β.ΙΙ.Γ.1.4.]. Επίσης, η έλλειψη αυτή δείχνει πόσο κενή περιεχομένου είναι η υπόσχεση της
ΜΠΕ ότι, σε περίπτωση ατυχήματος, θα υπάρξει χρόνος να μελετηθεί η υδρογεωλογία της
περιοχής (βλ. παραπάνω, σχόλιο 6). Η αρμόδια αρχή οφείλει να επιβάλλει μία ουσιαστική,
προληπτική παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων.

15. Σε διάφορα σημεία, η ΜΠΕ διαβεβαιώνει (με διάφορους τρόπους) ότι δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον  (οι οποίες, με τη σειρά τους,
θα οδηγήσουν στη δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων). Για παράδειγμα, στην παρ. 10.13
[βλ. και 10.6.2], σημειώνεται ότι «στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να
παραχθούν επικίνδυνα στερεά απόβλητα που να σχετίζονται με το χρησιμοποιούμενο
πολφό της γεώτρησης, καθώς ο σχεδιασμός του έργου δεν περιλαμβάνει τη χρήση πολφού
ελαιώδους βάσης (oil based muds) ή τη χρήση περιβαλλοντικά επικίνδυνων χημικών
ουσιών στο χρησιμοποιούμενο πολφό (όπως φαίνεται και από τα σχετικά MSDS που
παρατίθενται στο Παράρτημα 15.5.1 της παρούσας)…». «Δεν θα χρησιμοποιηθεί
γεωτρητικός πολφός με βάση το πετρέλαιο οπότε δεν αναμένεται να δημιουργηθούν
επικίνδυνα απόβλητα» [10.8.1.2.].  Σε κάποια άλλα σημεία [π.χ. 10.8.1.5.], τελείως
αντιφατικά, επισημαίνεται ότι «θα διενεργείται περαιτέρω αξιολόγηση μέσω δειγματοληψίας
και χημικής ανάλυσης (στάδιο 3) και, εφόσον απαιτείται βάσει των κατευθυντήριων
οδηγιών, θα εξετάζεται εάν το απόβλητο παρουσιάζει κάποια από τις επικίνδυνες ιδιότητες
HP1 έως HP15 μέσω των μεθόδων προσδιορισμού του σταδίου 4» (υπονοούνται τα στάδια
της Ανακοίνωσης 2018/C 124/01,βλ. και παραπάνω, σχόλιο 1) [10.8.1.5.].

Τα παραπάνω είναι ανακριβή, και η αρμόδια αρχή οφείλει να επιστρέψει τη ΜΠΕ για
συμπλήρωση και διόρθωση.

Πρώτα από όλα, όπως σημειώθηκε πιο πάνω (σχόλιο 1), η ΜΠΕ δεν προσδιορίζει αν το
προτεινόμενο έργο θα οδηγήσει σε παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή όχι. Δεύτερον,
ούτε η ΜΠΕ [ούτε, χαρακτηριστικά, το τμήμα της που τιτλοφορείται «Κωδικοποίηση
Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων» (13)] βεβαιώνει
ότι ο φορέας του έργου θα χρησιμοποιήσει μόνο τα αναφερόμενα χημικά, και ότι δεν
θα τα τροποποιήσει (ή δεν θα προσθέσει άλλα) για οποιοδήποτε λόγο αφορά τον ίδιο ή το
έργο (π.χ., μείωση του κόστους). Τρίτον, η ΜΠΕ περιέχει διάφορους καταλόγους χημικών
ουσιών, που δεν ταυτίζονται μεταξύ τους: για παράδειγμα, ο πιο πλήρης κατάλογος
[Πίνακες 6-13 έως 6-15] αναφέρει το βιοκτόνο BARACIDE W-960, το οποίο απουσιάζει
από άλλα σημεία [3.3.1., 6.2.4.1.1.]. Τέταρτον, στο αντίστοιχο τμήμα της ΜΠΕ [15.5.1], δεν
παρέχονται Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ, Material Safety Data Sheet, MSDS) για
όλες τις αναφερόμενες ουσίες: πράγματι, απουσιάζουν, μεταξύ άλλων, το BARACIDE W-
960, το ΒARASURE, το N-VIS PLUS κ.α. (βλ. Πίνακες 6-13 έως 6-15). Αυτή η σοβαρή
έλλειψη δεν εμποδίζει τη διαβεβαίωση ότι «κάθε αποθηκευμένο επικίνδυνο απόβλητο θα
συνοδεύεται από δελτία δεδομένων ασφαλείας αρχικού υλικού (Material Safety Data
Sheets, MSDS) εφόσον προκύπτουν από αυτό» (15.4.2.4.3). Τέταρτον, και ίσως το πιο
σημαντικό από όλα, οι ουσίες αυτές δεν είναι ακίνδυνες για το περιβάλλον:  όπως
προκύπτει από τα MSDS, ένας αριθμός από αυτές (ενδεικτικά, το DEXTRID-E, το
OXYGON και το ΒARAZAN) ανήκουν στη γερμανική κλάση επικινδυνότητας για τα ύδατα
WGK (Wassergefährdungsklasse) 1 (slightly hazardous for the environment, «λίγο»
επικίνδυνες για το περιβάλλον) (βλ. τμήμα 15.1 των αντίστοιχων MSDS, και
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UmweltBundesamt, Substances hazardous to waters, διαθέσιμο εδώ:
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/chemicals/substances-hazardous-to-waters).

Mολονότι δεν ανήκουν στις πιο επικίνδυνες «κλάσεις» (WGK 2 ή 3), παρόμοιες ουσίες δεν
πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς, και σίγουρα δεν πρέπει να εισάγονται σε
προστατευόμενα συστήματα υπόγειων υδάτων.

16. Αλλά η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη:  σύμφωνα με τα MSDS που
περιλαμβάνει η ΜΠΕ (βλ. τμήμα 2.2. των αντίστοιχων MSDS), ορισμένες άλλες ουσίες
έχουν «δηλώσεις επικινδυνότητας» (H-statements): H319 (προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό
ερεθισμό) [για την ουσία soda ash], H351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)/H373 (μπορεί
να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)
[για barite και bentonite], H290 (μπορεί να διαβρώσει μέταλλα)/Η314 (προκαλεί σοβαρά
δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες)/Η335 (μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της
αναπνευστικής οδού) [για την καυστική σόδα].

Το «εξαφανισμένο» από τη ΜΠΕ BARACIDE W-960 περιέχει τις δηλώσεις H302
(επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης)/H314 (προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και
οφθαλμικές βλάβες)/H373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)/H400 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς)/H411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις). To διάλυμα καταβύθισης BaraSure, του οποίου το ΜSDS επίσης δεν
περιλαμβάνεται στη ΜΠΕ, είναι WGK 2, και περιέχει τις δηλώσεις επικινδυνότητας H304
(μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς), H319 (προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό) και H336 (μπορεί να
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη).

Για τις ουσίες αυτές, το σημαντικό είναι να τονιστεί το εξής: όπως προκύπτει από την
ισχύουσα νομοθεσία (η οποία συνοψίζεται στην Ανακοίνωση 2018/C 124/01, στην οποία
παραπέμπει η ίδια η ΜΠΕ πολλές φορές), παρόμοιες «δηλώσεις επικινδυνότητας»
μπορούν καταρχήν να συσχετιστούν με τις ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν
επικίνδυνα (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ οδηγίας 2008/98). Για παράδειγμα, η δήλωση
επικινδυνότητας Η373 μπορεί να συσχετιστεί με την επικίνδυνη ιδιότητα HP5 [ειδική
τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/τοξικότητα από αναρρόφηση]. Φυσικά, πρέπει να
συντρέχουν επιπλέον προϋποθέσεις (π.χ., ορισμένα όρια συγκέντρωσης), αλλά αφού η
ΜΠΕ αδυνατεί να εξετάσει τα θέματα αυτά, δεν μπορεί να θεωρεί τις ουσίες αυτές
(και τα απόβλητα που τις περιέχουν) μη επικίνδυνες. Τέλος, δεν αποτελεί επιχείρημα
ότι η πιθανότητα έκθεσης αφορά μόνο τους εργαζόμενους: όχι μόνο η νομοθεσία για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν πρέπει να διακρίνει μεταξύ εργαζόμενων και περίοικων,
αλλά, σε τελική ανάλυση, πρέπει να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες σε όλους όσους
εμπλέκονται στην αλυσίδα διαχείρισης.

17. Σημειώνεται επίσης ότι ο βαρίτης [για τον οποίο η ΜΠΕ αναφέρει, σιβυλλικά, ότι
«δεν θεωρείται επικίνδυνος για το περιβάλλον», 6.2.4.1.4.] μπορεί να περιέχει αυξημένες
ποσότητες καδμίου (Cd) και υδραργύρου (Hg): για τον λόγο αυτό, ανεπτυγμένες
νομοθεσίες δεν επιτρέπουν τη χρήση του και την απόρριψή του στο περιβάλλον, εκτός αν
ικανοποιεί ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας [π.χ., για τις ΗΠΑ, πρβλ. 40 CFR (Code of
Federal Regulations) 435]. To ίδιο ισχύει και για τους πολφούς υδατικής βάσης, που (όπως
μπορεί να διαφανεί από την ορολογία) είναι «βασισμένοι» σε υδαρείς ουσίες, αλλά
περιέχουν και άλλες προσμείξεις, και, σύμφωνα με άλλες νομοθεσίες, οφείλουν επίσης να
ικανοποιούν ορισμένα όρια τοξικότητας (για τις ΗΠΑ, ο.π.).  Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ούτε η ίδια η ΜΠΕ είναι σίγουρη ότι ο πολφός θα είναι, τελικά, υδατικής βάσης: στο
κεφ. 12.8, που αφορά άσχετο θέμα, διαβάζουμε για “λάσπη συνθετικής βάσης”, η οποία
παραπέμπει σε άλλη κατηγορία πολφών (πολφούς συνθετικής βάσης).
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Παρεμπιπτόντως, η ύπαρξη αμερικανικής νομοθεσίας για το θέμα αποδεικνύει ότι
παρόμοιοι περιορισμοί είναι μέρος των Good Oilfield Practices, και θα έπρεπε να
τηρούνται από τους εμπλεκόμενους. Δυστυχώς, με απόλυτη ευθύνη των εποπτικών
αρχών, δεν υπάρχουν παρόμοιες προδιαγραφές στην Ελλάδα, καθώς οι γεωτρήσεις
προωθούνται σε ένα άναρχο και αρρύθμιστο πλαίσιο. Τέλος,  κατά το άρθ. 6 παρ. 1 (α)
της οδηγίας 2006/118/ΕΚ σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη
ρύπανση και την υποβάθμιση (καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία), το πρόγραμμα
μέτρων (του ΣΔΛΑΠ) οφείλει να περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται με σκοπό την
πρόληψη της εισαγωγής οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας στα υπόγεια ύδατα, και
παρόμοιες ουσίες είναι αναμφισβήτητα όσες αναφέρονται πιο πάνω (ιδίως το κάδμιο και ο
υδράργυρος).

18. H ποσοτική εκτίμηση κινδύνου που περιέχει η ΜΠΕ χαρακτηρίζεται από αδυναμίες,
αντιφάσεις και ελλείψεις. Πρώτα από όλα, η αντιμετώπιση της εγκατάστασης «ωσάν» να
είναι εγκατάσταση Seveso αποτελεί μία παραδοχή της επικινδυνότητάς της.

Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν η ΜΠΕ να συνιστά την εφαρμογή ορισμένων εννοιών της
οδηγίας Seveso, αλλά επιλεκτικά να αγνοεί άλλες: για παράδειγμα, η οδηγία Seveso
επιβάλλει ορισμένες πληροφορίες να είναι μονίμως διαθέσιμες στο κοινό (άρθ. 14 παρ. 1
σε συνδυασμό με το Παράρτημα V) – αλλά η ΜΠΕ δεν μεριμνά για το θέμα αυτό.

Τρίτον, για τον υπολογισμό των ακτίνων επιρροής των ατυχημάτων, η ΜΠΕ χρησιμοποιεί
το ανοιχτό λογισμικό ALOHA [9.3.3.2]: όπως όμως αναφέρεται στις τεχνικές οδηγίες του
λογισμικού αυτού,3 “ALOHA is limited in its ability to account for the effects associated with
terrain and buildings. ALOHA uses a wind field that does not vary with time or horizontal
position, but does vary with elevation.  As such, it cannot resolve the steering effects from
features in the terrain …” (παρ. 1.2). H περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται ως «ορεινό-
ημιορεινό ανάγλυφο» [8.3.1., 8.3.2.4.], με έντονες κλίσεις σε μικρή απόσταση [σχήμα 8-
21]: κατά συνέπεια, το λογισμικό είναι ακατάλληλο. Επιπλέον, το ALOHA είναι ένα
λογισμικό που προορίζεται για «γρήγορη» χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δηλαδή αφού έχει εκδηλωθεί ο κίνδυνος: οι χρήστες του είναι οι “responders during an
emergency” (ALOHA Technical Documentation, 1.2).

Με άλλα λόγια, το λογισμικό υποστηρίζει την εκκένωση του χώρου, τον περιορισμό του
ατυχήματος, και την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των άμεσα εμπλεκόμενων
(εργαζόμενων, πυροσβεστών, υπηρεσιών πολιτικής προστασίας). Κατά συνέπεια, είναι
απολύτως ακατάλληλο για τη φάση του σχεδιασμού, όπου αναζητούνται τρόποι
μακροχρόνιας συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικών
αγαθών με μία πηγή σοβαρού τεχνολογικού κινδύνου.

Τέταρτον, η ΜΠΕ, εξετάζοντας την εγκατάσταση μόνο με από τη σκοπιά της οδηγίας
Seveso III, περιορίζεται αναγκαστικά στα  «μεγάλα ατυχήματα» με την έννοια της οδηγίας
αυτής (άρθ. 3 σημείο 13 της οδηγίας 2012/19/ΕΕ) (9.1).  Κατά συνέπεια, η ΜΠΕ δεν
εξετάζει επαρκώς τις αθροιστικές συνέπειες μικρότερων επαναλαμβανόμενων διαρροών,
απορρίψεων ή ατυχημάτων, δηλαδή εκπομπών που δεν συνδέονται με «ανεξέλεγκτες
εξελίξεις». Με άλλα λόγια, δεν εξετάζονται επαρκώς (και ούτε μπορούν να
μοντελοποιηθούν από το ALOHA) οι συνέπειες της «λειτουργικής ρύπανσης» (operational
pollution) (κατά την ορολογία που χρησιμοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον) - με άλλα
λόγια, οι αθροιστικές συνέπειες των μικρότερων, “καθημερινών” διαρροών.

Πέμπτον, για τα σενάρια έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο οι μέσες εντάσεις ανέμων (εντάσεις
ήπιων ανέμων): 2 m/s  (σενάριο F2, περίπου 2 Βeaufort) ή 5 m/s (σενάριο D5, περίπου 3
Βeaufort) (9.3.3.2.): οι μέσες όμως εντάσεις είναι απολύτως ακατάλληλες για την

3 https://response.restoration.noaa.gov/sites/default/files/ALOHA_Tech_Doc.pdf)
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εξέταση ατυχηματικών σεναρίων, πόσο μάλλον από τη στιγμή που η ΜΠΕ διαβεβαιώνει
(εσφαλμένα) τον αναγνώστη ότι «οι παραδοχές και οι μεθοδολογίες που λαμβάνονται είναι
υπέρ της ασφάλειας, με εκτίμηση της δυσμενέστερης περίπτωσης» (9.3.3.1). Άλλωστε, από
άλλο σημείο της ΜΠΕ (8.2.1.3), προκύπτει ότι άνεμοι 5 ή 6 Beaufort (περίπου 8-13 m/s)
δεν είναι σπάνιοι στην περιοχή, και θεωρητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα
με σημαντικά μεγαλύτερες ακτίνες επιρροής (που, ενδεχομένως, καλύπτουν τους
οικισμούς). Συνεπώς, είναι απολύτως ανακριβής ο ισχυρισμός της ΜΠΕ ότι οι
παραδοχές είναι «υπέρ της ασφάλειας», και πρέπει να διαγραφεί από τη ΜΠΕ.

Έκτον, η ΜΠΕ δεν εξετάζει επαρκώς την αλληλουχία και διασύνδεση μεταξύ των κινδύνων:
για παράδειγμα, τα σενάρια DR-1 (έκρηξη λόγω διαρροής υδρογονανθράκων στην
επιφάνεια της γεώτρησης) και WT-1 (διαφυγή από το Διαχωριστή Πρώτου Σταδίου) είναι
εξαιρετικά πιθανό να οδηγήσουν σε δασική πυρκαγιά, που θα απειλήσει το περιβάλλον,
τους κοντινούς οικισμούς, τις οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή και
(δευτερογενώς) την ίδια την εγκατάσταση (η ίδια η ΜΠΕ μιλάει για «έντονη παρουσία
φυσικής βλάστησης περιμετρικά του γηπέδου του έργου», 10.3).

Έβδομον, ακόμα και με τους περιορισμούς αυτούς, οι συνέπειες των σεναρίων είναι
σοβαρές: όπως προκύπτει από τα σχήματα (ιδίως 9-4, 9-5), μέσα στις μέγιστες αποστάσεις
κινδύνου βρίσκονται κοντινοί δρόμοι, και μάλιστα δρόμοι που δεν οδηγούν στην
εγκατάσταση, αλλά εξυπηρετούν τους οικισμούς. Ακόμα χειρότερα, η ΜΠΕ αναφέρει για
ορισμένα σενάρια (π.χ., 9.4.2.4.) ότι «δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες κατοικίες ή χώροι
εργασίας που να είναι αρκετά κοντά ώστε να επηρεαστούν από αυτό το συμβάν»: έτσι,
κάπου λησμονήθηκε ότι βασική αποστολή της ΜΠΕ είναι ακριβώς να επαληθεύσει ότι
δεν υπάρχουν «μη καταγεγραμμένες» κατοικίες (ή άλλες εγκαταστάσεις) κοντά στο έργο,
ενώ σε άλλα σημεία, η ΜΠΕ περιγράφει κτηνοτροφικές δραστηριότητες «περιμετρικά» του
έργου (π.χ., 8.11.3.2.3, 10.3, όπου διαβάζουμε ότι «στις εκτάσεις περιμετρικά του έργου
και για σημαντικές αποστάσεις (≥1500 m) δεν εντοπίζονται ανθρωπογενείς χρήσεις (με την
εξαίρεση περιορισμένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων….)»).

Για τους παραπάνω λόγους, η ανάλυση των θεμάτων ασφάλειας δεν είναι
ικανοποιητική, και η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ζητήσει μία ικανοποιητική, state-
of-the art εξέταση των επιπτώσεων των ατυχημάτων.

19. O μηχανισμός πρόληψης εκτόνωσης (Blow-Out Preventer, BOP) είναι ένα βασικό
μέτρο ασφάλειας (3.1.2.2., 6.1.1., 11.2.2). Η αστοχία του μηχανισμού αυτού ήταν η βασική
αιτία του ατυχήματος στην εξέδρα της BP Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού
(2010), που προκάλεσε θανάτους, και εκτεταμένες περιβαλλοντικές βλάβες (National
Commission on the BP Deepwater Horizon  Oil Spill and Offshore Drilling, Deep Water:
The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling, ιδίως σ. 114 επ.). Συνεπώς, η
υπαναχώρηση από τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας, και ιδίως από το πρώιμο
στάδιο της ΜΠΕ, θα πρέπει να αποδοκιμαστεί σθεναρά.

Πράγματι, στη ΜΠΕ διαβάζουμε ότι «γενικά, οι βαλβίδες ΒΟΡ θα ελέγχονται κάθε 14
ημέρες. Άδεια καθυστέρησης της δοκιμής των βαλβίδων ΒΟΡ πέρα των 14 ημερών θα
δίνεται μόνο από τον υπεύθυνο γεώτρησης της Energean...» (2.4, σελ. 61). Στη ΜΠΕ δεν
έχουν συμπεριληφθεί τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει ο υπεύθυνος γεώτρησης, ή οι
λόγοι στους οποίους μπορεί να βασίσει την απόφασή του. Αλλά η αναφορά αυτή
αναδεικνύει ένα ακόμα μεγαλύτερο κενό – το κενό εποπτείας: ο υπεύθυνος γεώτρησης
μπορεί να δόσει (ή όχι) την άδειά του, αλλά αυτοί που σίγουρα δεν θα ενημερωθούν, για
τον τρόπο που εφαρμόζονται οι κανόνες ασφάλειας (και τα Good Oilfield Practices) είναι
οι εποπτικές και περιβαλλοντικές αρχές. Το θέμα θα ρυθμιστεί εσωτερικά, μεταξύ
αναδόχου και κυρίου του έργου: αυτό επιβεβαιώνεται εμμέσως και από άλλα σημεία της
ΜΠΕ [π.χ., βλ. 12.8, όπου αναφορά στα Σχέδια Διαχείρισης (ΣΔ) ΥΑΠ του κυρίου του
έργου, ΣΔ ΥΑΠ του αναδόχου γεώτρησης, Συνδετικό ΣΔ ΥΑΠ, στα οποία, με κάποιο
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αδιευκρίνιστο τρόπο, θα ενταχθούν και η “Διαδικασία Περιβαλλοντικής Λειτουργίας” της
γεώτρησης, η οποία (με τη σειρά της) ρυθμίζει και την “αναφορά για τυχόν περιβαλλοντικά
ατυχήματα, συμβάντα, πετρέλαιο, έκθεση βασικού ρευστού και διαρροής χημικών”.
Προφανώς, κάπου μέσα σε αυτό το δαιδαλώδες και αδιαφανές περιβάλλον, θα χορηγηθεί
και η άδεια του υπεύθυνου γεώτρησης. Βλ. και σχόλιο ….].

20. Για να αξιολογήσει τους κινδύνους που δημιουργεί το έργο, η ΜΠΕ καταφεύγει σε
ένα «εσωτερικό» σύστημα αξιολόγησης, που ονομάζεται Energean risk matrix (ιδίως
Πίνακας 9-3). Πρόκειται για μία εσωτερική πρακτική του κυρίου του έργου, που ούτε η ΜΠΕ
αξιολογεί, ούτε, εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι αρμόδιες (εποπτικές και περιβαλλοντικές) αρχές
έχουν εγκρίνει τη χρήση της, και μάλιστα αποκλειστικά. Άλλα συστήματα αξιολόγησης,
υποβοηθητικά, δεν χρησιμοποιούνται.

Σε κάποιο σημείο, η ΜΠΕ σημειώνει ότι «ο Πίνακας Κινδύνου (Risk Matrix) της Energean
ακολουθεί τη βέλτιστη πρακτική του ISO 17776:2000(E)»: ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
παρόμοια πρότυπα δεν είναι, στο σύνολό τους, δημοσίως διαθέσιμα, μία απλή επίσκεψη
στην αντίστοιχη ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για πρότυπο που αναφέρεται σε
υπεράκτιες εργασίες, και, σε κάθε περίπτωση, έχει αποσυρθεί.4 Παρόμοια
προχειρότητα, για τόσο σοβαρά έργα, που εγείρουν τόσα ζητήματα ασφάλειας, είναι
ανεπίτρεπτη, πόσο μάλλον όταν επιδιώκεται η απολαβή νομοθετικών πλεονεκτημάτων
(πρβλ. άρθ. 2 παρ. 8α ν. 4014/2011, όπως ισχύει).

21. Δυστυχώς, το «σύστημα» αυτό έχει ένα προφανές ελάττωμα, που είναι ορατό δια
γυμνού οφθαλμού: αντί τα σενάρια «χαμηλού» και «υψηλού» κινδύνου να είναι συμμετρικά
τοποθετημένα γύρω από ένα μέσο όρο επικινδυνότητας, τα σενάρια μέσου χαμηλού
κινδύνου είναι πολύ περισσότερα (και ο μέσος όρος μετακινείται προς την υψηλή
επικινδυνότητα). Με άλλα λόγια, το σύστημα μειώνει τεχνηέντως τα σενάρια υψηλού
κινδύνου, και αυξάνει αντίστοιχα τα σενάρια μέσου κινδύνου.

Έτσι, ένα περιβαλλοντικό ατύχημα με περίοδο αποκατάστασης 24 μηνών και κόστος
100ΜΜ$ είναι “μέσου κινδύνου”. Ομοίως, “μέσου κινδύνου” είναι και ένα σενάριο που
χαρακτηρίζεται από «πολλαπλά θανατηφόρα ατυχήματα, πολλαπλές μόνιμες αναπηρίες»:
μάλιστα, σε μία υποσημείωση του Energean risk matrix, σημειώνεται ότι «εάν οι κίνδυνοι
δεν μπορούν πρακτικά να μειωθούν περαιτέρω, τότε ο Υπεύθυνος Περιουσιακών
Στοιχείων/Έργου/Δραστηριότητας θα υπογράψει την Εκτίμηση Κινδύνων για να
συμφωνήσει με την αποδοχή του κινδύνου».  Επειδή πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, δεν
είναι δυνατόν ο «Υπεύθυνος Περιουσιακών Στοιχείων/Έργου/Δραστηριότητας» να μπορεί
να συμφωνήσει σε κινδύνους «πολλαπλών θανατηφόρων ατυχημάτων» χωρίς την
ελάχιστη εποπτεία. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η αρμόδια αρχή οφείλει να
ζητήσει επανεξέταση από την αρχή της επικινδυνότητας του έργου.

V. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

22. Σε Παράρτημα, η MΠΕ περιέχει εκτίμηση επιπτώσεων της υγείας (Εκτίμηση
Επιπτώσεων στην Υγεία, ΕΕΥ, Health Impact Assessment, εφεξής ΕΕΥ, 15.4.5.). Η ΕΕΥ
περιλαμβάνει μόνο 2 κατηγορίες «σεναρίων έκτακτων συνθηκών – μη
προγραμματισμένων συμβάντων» (4.1) – δηλαδή τις «φυσικές καταστροφές» και τα
«μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα», και στη συνέχεια εξετάζει τις πιθανές διαδρομές
(pathways) σε συγκεκριμένους «προσδιοριστές υγείας» (5.1.2, 5.1.3). Είναι προφανές ότι,
από τη στιγμή που η ανάλυση επιπτώσεων πάνω στην  ποιότητα του αέρα (βλ. παραπάνω,
σχόλια 8-9, 21) ή στα υπόγεια ύδατα (βλ. παραπάνω, σχόλια 10-16) είναι ανεπαρκής, είναι
εξίσου ανεπαρκής και η ανάλυση επιπτώσεων στους αντίστοιχους προσδιοριστές υγείας.

4 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17776:ed-1:v1:en
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Εδώ, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η ίδια η ΜΠΕ, σε άλλο σημείο, δεν θεωρεί αυτούς τους
προσδιοριστές υγείας ως Σημαντική Περιβαλλοντική Παράμετρο (ΣΠΠ) υψηλής σημασίας
(βλ. παραπάνω, σχόλιο 4). Κατά συνέπεια, μία πρώτη ανακολουθία είναι το γεγονός ότι
“προσδιοριστές υγείας” (“προσδιοριστές” ενός ανθρώπινου δικαιώματος, με άλλα λόγια)
είναι παράλληλα και ΣΠΠ χαμηλής σημασίας.  Βασικό αντικείμενο παρόμοιων μελετών
είναι, επίσης, η ανάλυση της υγειονομικής ανισότητας (health inequity) που δημιουργεί η
χωροθέτηση παρόμοιων δραστηριοτήτων. Οι περίοικοι θα επωμιστούν το ρυπαντικό
βάρος της δραστηριότητας αυτής, όσο καλά και αν το διαχειριστεί ο κύριος του έργου: η
ΕΕΥ σιωπά για τη διάσταση αυτή.

Αλλά η ΕΕΥ έχει μία ακόμα σοβαρότερη έλλειψη: αγνοεί τις, εξαιρετικά τεκμηριωμένες στη
σχετική (και ογκωδέστατη) αρθρογραφία,  μακροχρόνιες επιπτώσεις των εγκαταστάσεων
υδρογονανθράκων στη δημόσια υγεία του πληθυσμού που κατοικεί κοντά τους.5 Ούτε η
ΜΠΕ, ούτε η ΣΜΠΕ-Ι (ή η κ.υ.α. 172162/2013) προτείνει ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας
παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες
αυτές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η προηγούμενη αρνητική εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας
[πρβλ. L. Sichletidis, κ.α., The effects of environmental pollution on the respiratory system
of children in Western Macedonia, Greece, Journal of Investigational Allergology and
Clinical Immunology 15.2 (2005), 117-123]. Από τη στιγμή μάλιστα που η ΜΠΕ θεωρεί
βέβαιη την αναβάθμιση της εγκατάστασης σε εγκατάσταση παραγωγής,  η παράλειψη
αυτή είναι ασυγχώρητη. Η αρμόδια αρχή καλείται να επιστρέψει τη ΜΠΕ, για ανάλυση των
σχετικών επιπτώσεων στους προσδιοριστές υγείας, διαβούλευση και υποβολή
προτάσεων.

Τέλος, όσον αφορά τις «θετικές επιδράσεις στην υγεία» που «συνδέονται κυρίως με τους
κοινωνικό-οικονομικούς προσδιοριστές υγείας (Εισόδημα, απασχόληση, εκπαίδευση)», θα
πρέπει να σημειωθεί ότι εξαρτούνται από την ύπαρξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
εξαιτίας του έργου, κάτι το οποίο δεν τεκμηριώνεται (βλ. 1η δέσμη σχολίων).

VI.  ETΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

23. Η ΜΠΕ περιγράφει μία χαοτική εσωτερική γραφειοκρατία μεταξύ αναδόχων και
κυρίου του έργου. Πρόκειται για ένα αέναο χαρτοπόλεμο, χωρίς αρχή, μέση, ή τέλος, η
οποίος διαχέει ένθεν κακείθεν τις ευθύνες για τη λειτουργία και την ασφάλεια του έργου,
χωρίς διαφάνεια, εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή  συμμετοχή του ενδιαφερόμενου
κοινού, και με σημαντικές επιπτώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και δημόσιας
υγείας.

Πρώτα από όλα, ο Πίνακας 12-2 περιέχει 2 ακόμα «Σχέδια», με σημαντική επιρροή σε
θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, τα οποία είναι άγνωστο αν,  και πότε θα
δημοσιευτούν, και αν θα υποβληθούν σε δημόσια διαβούλευση:  το Σχέδιο Διαχείρισης

5 Τελείως ενδεικτικά : J. Johnston κ.α., Impact of upstream oil extraction and environmental public health: a review of
the evidence, Sci Total Environ. 657 (2019), σ.187–199, doi:10.1016/j.scitotenv.2018.11.483  · D.A. Gracia-Gonzalez
κ.α., Hazardous Air Pollutants Associated with Upstream Oil and Natural Gas Development: A Critical Synthesis of
Current Peer-Reviewed Literature, Annual Review of Public Heath 40 (2019), 283–304· J. Lee κ.α., Managing
upstream oil and gas emissions: A public health oriented approach, Journal of Environmental Management 310
(2022) 114766, doi:10.1016/j.jenvman.2022.114766 · C. O’ Callaghan-Gordo κ.α.,Health effects of non-occupational
exposure to oil extraction, Environmental Health 15 (2016), 56, doi: 10.1186/s12940-016-0140-1 · R. Witter κ.α.,
Potential Exposure-Related Human Health Effects of Oil and Gas Development:  A White Paper , διαθέσιμο στο
διαδίκτυο : https://www.nrdc.org/resources/potential-exposure-related-human-health-effects-oil-and-gas-development
· S. Kuppusamy, κ.α., Total Petroleum Hydrocarbons (2020), doi:10.1007/978-3-030-24035-6 · D.  O'Rourke, κ.α.,
Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption, Annual Review of
Environment and Resources 28.1 (2003): 587-617 · Α. Bamber, κ.α., A Systematic Review of the Epidemiologic
Literature Assessing Health Outcomes in Populations Living near Oil and Natural Gas Operations: Study Quality and
Future Recommendations,  Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 2123, doi: . 10.3390/ijerph16122123 · J.
Krzyzanowski, Environmental pathways of potential impacts to human health from oil and gas development in
northeast British Columbia, Canada,  Environ. Rev 20 (2012), 122-134 · T.  Colborn, κ.α.,  An Exploratory Study of
Air Quality Near Natural Gas Operations. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 20(1),
86–105. doi:10.1080/10807039.2012.749447.
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Εργοταξίου και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών, και το κρίσιμο Σχέδιο
Υγιεινής,Ασφάλειας / Κοινωνίας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ). Στη συνέχεια, η ΜΠΕ
διαβεβαιώνει ότι για να γίνει τα Σχέδια αυτά “πλήρη” (ό,τι και αν σημαίνει αυτό) απαιτείται
η “κινητοποίηση” των, μέχρι τη στιγμή αυτή αγνώστων, αναδόχων: «τα σχέδια
περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης του εξεταζόμενου έργου θα εξελιχθούν σε
πλήρη σχέδια κατά την κινητοποίηση των κύριων αναδόχων κατασκευής και εγκατάστασης,
και θα αναθεωρούνται τακτικά καθώς θα προχωράνε οι εργασίες κατασκευής» (12.7).  Άρα,
όχι μόνο τα Σχέδια αυτά είναι, προς το παρόν, ανολοκλήρωτα, αλλά και θα αναθεωρούνται
συνέχεια.  Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο κύριος του έργου διευκρινίζει, μέσω της ΜΠΕ,
ότι δεν έχει καμία άμεση ευθύνη - απλώς θα διατυπώνει απαιτήσεις προς τους αναδόχους:
“η Energean θα διαχειριστεί την κατασκευή του έργου, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της τεχνικής,περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των αναδόχων της καθ' όλη τη
διάρκεια της υλοποίησης. Αυτό θα γίνει μέσω της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης. Οι
ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προσωπικού τους (στο βαθμό που
πρόκειται για προσωπικό της περιοχής) και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το Σχέδιο
διαχείρισης ΥΑΚΠ της Energean, τα σχέδια διαχείρισης και τις απαιτήσεις ανά πάσα
στιγμή….” (12.7) (Παρεμπιπτόντως, είναι ακατανόητο γιατί οι ανάδοχοι θα έχουν την
ευθύνη για προσωπικό της περιοχής, αλλά όχι για άλλο προσωπικό). Ομοίως, η τήρηση
της νομοθεσίας ανατίθεται στους αναδόχους: “η Energean απαιτεί από τους αναδόχους
ΜΠΚ να καθιερώσουν διαδικασίες για την ενεργή αναγνώριση της νομοθεσίας και άλλων
προτύπων που σχετίζονται με την Π&Κ διαχείριση των δραστηριοτήτων τους” (12.6).

Ακόμα και όταν όμως τα Σχέδια αυτά γίνουν πλήρη, με την “κινητοποίηση” των αναδόχων,
θα πρέπει και να “ευθυγραμμιστούν”. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εκδοθεί ένα ακόμα
έγγραφο, το «Συνδυαστικό Έγγραφο» (Bridging document): «στην περίπτωση που το
γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη της προτεινόμενης γεώτρησης,
εφαρμόζει το δικό του Σχέδιο Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, η
ευθυγράμμιση των σχεδίων, των διαδικασιών και των απαιτήσεων αναφοράς του
γεωτρύπανου και των Σχεδίων Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της
Energean θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός Συνδυαστικού Εγγράφου (Bridging
Document). Το έγγραφο αυτό θα ορίζει με σαφήνεια τον τρόπο διαχείρισης όλων των
δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
Energean….» (12.7). Ακόμα χειρότερα, η όποια “ευθυγράμμιση” θα μεταβάλλεται
συνέχεια: «το Συνδετικό Έγγραφο ΣΔ ΥΑΠ είναι ένα δυναμικό έγγραφο» (12.8). Με τον
τρόπο αυτό, θα είναι απολύτως αδύνατον να γνωρίζει οποιοσδήποτε εξωτερικός
παράγοντας (π.χ., η εποπτική αρχή, η περιβαλλοντική αρχή, το ενδιαφερόμενο
κοινό και κυρίως οι περίοικοι)  ποιες είναι, κάθε στιγμή, οι απαιτήσεις του κυρίου του
έργου, ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους, και πώς διασφαλίζεται η
συμμόρφωση με αυτές.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) θα έχει την  ίδια
ακριβώς τύχη. Η “κινητοποίηση” των αναδόχων θα εκφραστεί με ένα “εφαρμοσμένο ΣΠΔ”
- ένα για κάθε ανάδοχο/έργο/δραστηριότητα: «σε κάθε επιμέρους έργο/δραστηριότητα οι
σχετικοί αρμόδιοι για θέματα ΥΑΠ των αναδόχων … καταρτίζουν ένα ΣΠΚΔ που να αφορά
στο αντικείμενο εργασιών/δραστηριοτήτων (Εφαρμοσμένο ΣΠΔ), το οποίο είναι
προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες και χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους έργου…». Έτσι,
το εφαρμοσμένο ΣΠΔ θα είναι μία “απομειωμένη” εκδοχή του ΣΠΚΔ.

Τα προβλήματα με αυτή τη δαιδαλώδη και αδιαφανή κατάσταση είναι πολλά. Πρώτα από
όλα, προκύπτει ότι,  αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ΣΠΚΔ (παρά μόνο ίσως σε μορφή
σκαριφήματος): κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διάφορες διακριτικές
υποσχέσεις προς την τοπική κοινωνία, όπως η πρόσληψη τοπικού προσωπικού, είναι
“στον αέρα”. Κατά τη φρασεολογία της ΜΠΕ, θα πρέπει να “κινητοποιηθούν” και να
“ευθυγραμμιστούν” οι ανάδοχοι.
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Δεύτερον, οι “διαδικασίες” αυτές καταλείπουν περιθώρια δημιουργικών ερμηνειών και
συνεχούς εσωτερικής επαναδιαπραγμάτευσης άλλων σημαντικών δεσμεύσεων που
απορρέουν από τη ΜΠΕ, τη ΣΜΠΕ-Ι, τη Σύμβαση, την ΑΕΠΟ, τις (ούτως ή άλλως
ακαθόριστες) Good Oilfield Practices, ή το υπόλοιπο νομικό πλαίσιο. Δυστυχώς, τα
περιθώρια αυτά  καταλαμβάνουν και τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα: όπως είναι
σαφές από τη ΜΠΕ, αυτές οι εσωτερικές αναφορές θα αφορούν τον “όγκο υγρών
γεώτρησης”, τα “απορριπτόμενα υπολείμματα και ιδιότητες υγρών Λάσπης με Βάση το
Νερό και Λάσπης Συνθετικής Βάσης”, το “τσιμέντωμα/χημικά δοκιμών”, την “δειγματοληψία
και επισήμανση λάσπης”, την “αναφορά χημικών γεωτρύπανου”, και την “αναφορά για
τυχόν περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμβάντα, πετρέλαιο, έκθεση βασικού ρευστού και
διαρροής χημικών” (12.8). Οι παραπάνω αναφορές θα υποβληθούν στο κύριο του έργου
βάσει κάποιας “Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Λειτουργίας”, η οποία θα ενταχθεί σε ένα από
τα παραπάνω έγγραφα. Μάλιστα, η ΜΠΕ δεν διευκρινίζει ρητά σε ποιο ακριβώς (12.8,
σελ. 849 - κατά πάσα πιθανότητα, αλλά με κάθε επιφύλαξη, στο “Συνδετικό Έγγραφο”).

Τρίτον, όλα τα παραπάνω σχέδια, αναφορές, και ενημερώσεις θα λάβουν χώρα σε
απόλυτη άγνοια και χωρίς έγκριση  των περιβαλλοντικών και εποπτικών αρχών, καθώς
χωρίς γνώση του ενδιαφερόμενου κοινού (ή διαβούλευση με αυτό). [Από την άποψη
αυτή, είναι απολύτως ανακριβές ότι ανάμεσα στα “Πρότυπα του έργου” είναι και η Σύμβαση
Άαρχους (12.4)]. Το μόνο που προβλέπει η ΜΠΕ είναι ένα “Μηχανισμό Διατύπωσης
Παραπόνων” (12.11.1), χωρίς καμία δέσμευση. Ούτε καν τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης δεν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα, αφού ο κύριος του έργου θα ελέγχει τη
ροή της πληροφορίας [πρβλ. σχετική αναφορά στο κεφ. 12.1.5.2.7, όπου προβλέπεται
“μηχανισμός για την αποθήκευση και κοινοποίηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών”,
βάσει του οποίου θα γίνεται η “παροχή πληροφοριών και απάντηση στα ερωτήματα
αναφορικά με την παρακολούθηση που προέρχονται από διάφορους ερευνητές και
ενδιαφερόμενα μέρη” (και πάλι, χωρίς ρητή υποχρέωση ενημέρωσης).  Στο σημείο αυτό,
θα πρέπει να υπογραμμιστεί και η ευθύνη της πολιτείας, που άφησε ανενεργό τον (σε κάθε
περίπτωση ανεπαρκή) θεσμό των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων για το Περιβάλλον και
την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (άρθ. 86 ν.
4602/2019).

Η αρμόδια αρχή καλείται να απορρίψει το σύστημα αυτό. Στο πρότυπο της οδηγίας
2013/30/ΕΕ «για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου»,
οφείλει να διασφαλίσει ότι «οι φορείς εκμετάλλευσης δεν απαλλάσσονται από τα
καθήκοντά τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας λόγω του γεγονότος ότι πράξεις ή
παραλείψεις που οδήγησαν ή συνέβαλαν σε σοβαρά ατυχήματα εκτελέστηκαν από
εργολάβους» (αρθ. 3 παρ. 2  οδηγίας).  Έτσι πρέπει να οριστεί με σαφήνεια η
απεριόριστη ευθύνη του κυρίου του έργου, για κάθε ζήτημα που απορρέει από τη ΜΠΕ,
τη ΣΜΠΕ-Ι, τη Σύμβαση, την ΑΕΠΟ, την κ.υ.α. 172162/2013, τις Good Oilfield Practices,
τα κάθε είδους “Σχέδια” προβλέπει η ΜΠΕ, και το υπόλοιπο νομικό πλαίσιο. (Είναι άλλο
ζήτημα αν ο κύριος του έργου θεωρεί, σε δεύτερο στάδιο, ότι κάποιο πρόβλημα οφείλεται
σε ανάδοχο: τότε μπορεί να στραφεί εναντίον του, εφόσον το επιθυμεί. Το ξετύλιγμα του
“κουβαριού” των εσωτερικών σχέσεων μεταξύ αναδόχων και κυρίου του έργου δεν μπορεί
να πέφτει στις πλάτες των τρίτων). Είναι επίσης απαραίτητο να επιβάλει τη διαρκή
δημοσιοποίηση και τη διαβούλευση για αυτή τη βροχή «σχεδίων», που αφορούν
αναμφίβολα σημαντικά θέματα ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας, και
δεσμεύσεων προς την τοπική κοινωνία.


