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Τεύχος επεξεργασίας των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν 

κατά τη δηµόσια ∆ιαβούλευση επί των ΣΜΠΕ για την έρευνα 

και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο ∆υτικό Κατάκολο 

και στον ∆υτικό Πατραϊκό Κόλπο 

 

 

 

Οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο ∆υτικό Κατάκολο και στον ∆υτικό Πατραϊκό 

Κόλπο συντάχθηκαν από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» σε 

συνεργασία µε την εταιρεία APC S.A., στο πλαίσιο υποστήριξης της Γενικής 

Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην εκπόνηση των µελετών που 

είναι απαραίτητες για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στις δύο αυτές 

περιοχές. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την εκπόνηση 

των ΣΜΠΕ στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη 

της περιοχής. Οι ΣΜΠΕ εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 

«σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων», στα πλαίσια της υλοποίησης της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΚΑ, για 

έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία της «Ανοικτής 

Πρόσκλησης», στις περιοχές του Ιονίου πελάγους που θα παραχωρηθούν από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο για το σκοπό αυτό. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ έχει ενσωµατωθεί στο 

θεσµικό πλαίσιο της Ελλάδας µε την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ». 

Η διαβούλευση επί των ΣΜΠΕ ξεκίνησε στις 10 & 11 Μαΐου 2012, µε την αποστολή 

τους από την ΕΥΠΕ προς τα οικεία Περιφερειακά Συµβούλια για δηµοσιοποίηση και 

διαβούλευση µε το κοινό, καθώς και προς µια εκτενή σειρά Υπηρεσιών προς 

γνωµοδότηση. 
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Το κείµενο πού ακολουθεί αφορά στην επεξεργασία των παρατηρήσεων της 

δηµόσιας διαβούλευσης επί των ΣΜΠΕ για την έρευνα και την εκµετάλλευση 

Υδρογονανθράκων στο ∆υτικό Κατάκολο και τον ∆υτικό Πατραϊκό Κόλπο, εκ 

µέρους της επιστηµονικής οµάδας του ΕΛΚΕΘΕ που εκπόνησε τις ΣΜΠΕ, σε 

συνεργασία µε τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υ.ΠΕ.Κ.Α. που 

αποτελεί την αρχή σχεδιασµού των προγραµµάτων. 

Οι παρατηρήσεις προέρχονται από: 

- Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ιονίων Νήσων (αποφάσεις µε Α∆Α Β4137ΛΕ-Ω5Χ, 

Β4137ΛΕ-Θ5Γ), 

- Τη ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 

- Το WWF από κοινού µε άλλες οργανώσεις, 

- Την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (έγγραφο µε Α∆Α Β4ΓΩ7Λ6-1Κ2), 

- Το Τ.Ε.Ε. ∆υτικής Ελλάδας, 

- Το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας  

- Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

- Το Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 

 

Αρκετές από τις παρατηρήσεις των ανωτέρω φορέων συνέπιπταν και έτσι η 

επεξεργασία τους έγινε συνδυαστικά. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Παρατήρηση: Γιατί οι δύο περιοχές (∆. Πατραϊκός κόλπος και ∆. Κατάκολο) δεν 

εξετάζονται σε µία ενιαία ΣΜΠΕ... Αλλαγή τίτλου σε νησιά του Ιονίου και Ιονίου 

πελάγους (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) 

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ήταν απαραίτητη η εκπόνηση δύο διακριτών 

ΣΜΠΕ αντί µιας ενιαίας είναι οι εξής: 

1. Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα µεταξύ τους προγράµµατα έρευνας και 

εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε δύο διακριτές θαλάσσιες περιοχές. Το 

καθένα από τα προγράµµατα αυτά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκριθεί 

υπό τους κατάλληλους όρους, ανεξαρτήτως της τύχης του άλλου 

προγράµµατος. Για το λόγο αυτό, διεξήχθησαν δύο ανεξάρτητες διαδικασίες 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, µε ξεχωριστές µελέτες και 

ξεχωριστές διαβουλεύσεις µε το κοινό και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

2. Η ανεξαρτησία των προγραµµάτων και περιοχών σηµαίνει και ανεξαρτησία 

ως προς την επιλογή φορέα υλοποίησης του κάθε προγράµµατος. Χρειάζεται 

εποµένως µια αυτοτελή έγκριση ΣΜΠΕ, που θα κληθεί να εφαρµόσει ο 

φορέας κάθε προγράµµατος/περιοχής, ανεξάρτητη από τα τεκταινόµενα στην 

άλλη περιοχή. 

3. Παρότι οι δύο θαλάσσιες περιοχές, ∆υτικού Πατραϊκού κόλπου και ∆υτικού 

Κατακόλου έχουν αρκετά κοινά γνωρίσµατα, έχουν πολύ περισσότερες και 

ουσιωδέστερες διαφορές και ιδιαιτερότητες, ιδίως ως προς το περιβάλλον. 

Παραδείγµατα αποτελούν οι διαφοροποιήσεις στις ζωοβενθικές κοινωνίες 

(είδη χαρακτηριστικά µέτριας περιβαλλοντικής όχλησης στο Πατραϊκό, 

αδιατάρακτο βενθικό οικοσύστηµα στο Κυπαρισσιακό), οι διαφορές στις 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας και στους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας, που 

συνοδεύεται από διαφοροποίηση και στα είδη χαρακτηρισµού, οι διαφορετικές 

βαθυµετρίες, οι διαφοροποιήσεις στο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον 

(αναπτυξιακά πρότυπα και χρήσεις γης, διαφορετικός χαρακτήρας λιµενικών 

υποδοµών κ.ά.). Με την ανεξάρτητη κάθε φορά ΣΜΠΕ επιτυγχάνεται 

πληρέστερη εστίαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, καθώς και 

λεπτοµερέστερες προτάσεις ως προς τα κατάλληλα κάθε φορά µέτρα και 

κατευθύνσεις προστασίας του εκάστοτε περιβάλλοντος. 

4. Τέλος, παρότι οι ΣΜΠΕ είναι διακριτές, διερευνούν ενδεχόµενες 

αθροιστικότητες και σωρευτικότητες ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

οι οποίες πάντως είναι πολύ περιορισµένες, διότι η µεγάλη πλειονότητα των 

ενδεχόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε µια από τις περιοχές είναι 
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τοπικής εµβέλειας, χωρίς σοβαρές πιθανότητες συσχετισµού µε τα 

τεκταινόµενα στην άλλη περιοχή. 

Επίσης, η ανωτέρω προσέγγιση προτιµήθηκε επειδή τα δύο οικόπεδα 

προκηρύχθηκαν χωριστά. Υφίσταται εποµένως η πιθανότητα να προχωρήσει το 

πρόγραµµα της µιας περιοχής ενώ της άλλης όχι, ή να υπάρξουν διαφορές στις 

φάσεις των προγραµµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, από τα παραπάνω τεκµηριώνεται ότι αφενός η 

εκπόνηση δύο διακριτών ΣΜΠΕ ήταν απαραίτητη λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών 

των δύο διακριτών προγραµµάτων και περιοχών, αφετέρου ότι η συγκεκριµένη 

µεθοδολογική επιλογή δεν αποστέρησε καµία δυνατότητα ολοκληρωµένης εκτίµησης 

και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έναντι της εναλλακτικής 

προσέγγισης µιας ΣΜΠΕ και για τις δύο περιοχές. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι και διεθνώς εκπονούνται ΣΜΠΕ ανά οικόπεδο, ακόµη 

και όταν αυτά είναι όµορα π.χ. λόγω χωριστών προκηρύξεων. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει για παράδειγµα η προσέγγιση του Ηνωµένου Βασιλείου: Έχει εκπονηθεί 

το 2008/2009 µια αρχική ΣΜΠΕ, όχι όµως µόνο για υδρογονάνθρακες, αλλά για όλον 

τον τοµέα της υπεράκτιας ενεργειακής παραγωγής (Offshore Energy SEA – OESEA, 

http://j.mp/10GGRQv). Στη µελέτη αυτή, εξετάζονται µε καθαρά στρατηγικούς όρους 

οι επιπτώσεις από πρόσθετους αδειοδοτικούς γύρους υπεράκτιων αιολικών πάρκων, 

πρόσθετες αδειοδοτήσεις υπεράκτιων παραχωρήσεων περιοχών για υγρούς και 

αέριους υδρογονάνθρακες, καθώς και µελλοντικές άδειας για την υπόγεια 

αποθήκευση αερίων καυσίµων σε εξαντληµένα και άλλα υπεράκτια πεδία. 

Ακολούθησε η OESEA2, το Φεβρουάριο του 2011, µε την οποία επικαιροποιήθηκε 

και διευρύνθηκε η αρχική OESEA, παραµένοντας πάντως στο ίδιο στρατηγικό 

επίπεδο. Είχε όµως προηγηθεί για πάνω από µια δεκαετία, η εκπόνηση ειδικών 

αναλυτικών ΣΜΠΕ για διακριτές υποπεριοχές, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. 
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Οι περιοχές µελέτης των ενεργειακών ΣΜΠΕ του Ηνωµένου Βασιλείου (http://j.mp/10GIvBy). 

∆ιαφαίνεται εποµένως, ότι στις περιπτώσεις λήψης αποφάσεων σχετικά µε ολόκληρο 

τον ενεργειακό τοµέα, σε όλη την επικράτεια µιας χώρας, η εκτατική προσέγγιση είναι 

επιβεβληµένη. Αντιθέτως, όταν η περιβαλλοντική διερεύνηση αφορά ένα µόνο τοµέα 

ενεργειακής παραγωγής, ο οποίος αναµένεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και 

όχι ανταγωνιστικά µε τους τοµείς π.χ. των ΑΠΕ και σε κάθε περίπτωση ευεργετικά 

για την εθνική οικονοµία και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, δεν συντρέχει 

ουσιαστικός λόγος εκτατικής προσέγγισης, αλλά αντίθεται χρειάζεται εστίαση στις 

τοπικές (εντός και γύρω από την περιοχή µελέτης) επιπτώσεις και στην πρόταση 

αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισής τους µε πρόληψη, ελαχιστοποίηση και 

αντιστάθµισή τους.  
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Παρατήρηση: Απουσιάζουν από τις ΣΜΠΕ τα: Στοιχεία Κανονιστικής Πράξης 

περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου ή προγράµµατος µε α) 

προτάσεις/κατευθύνσεις/µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό, αντιµετώπιση 

δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, β) το σύστηµα παρακολούθησης των 

επιπτώσεων (monitoring, όπως και το κεφάλαιο για τις Βασικές Μελέτες και 

Έρευνες... 

(Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Υπουργείο Πολιτισµού, 

ΤΕΕ/Τ∆Ε, ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και ∆. Στερεάς Ελλάδας, WWF) 

Στ πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και 

αναφέρεται ως Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) του σχεδίου ή 

προγράµµατος περιλαµβάνεται η υποβολή και δηµοσιοποίηση της, καθώς και η 

συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων, για τη λήψη της απόφασης, η 

οποία λαµβάνεται από τη ∆ιοίκηση και έπεται χρονικά της ΣΜΠΕ. 

Η ΚΥΑ 107017/2006, µε την οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο η Οδηγία 

2001/42/ΕΚ, προδιαγράφει στο Παράρτηµα ΙΙΙ το περιεχόµενο των ΣΜΠΕ, ζητώντας 

µεταξύ άλλων να υπάρχει ένα κεφάλαιο «Η» µε τίτλο «Στοιχεία κανονιστικής πράξης» 

το οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει «α) τις προτάσεις / κατευθύνσεις / µέτρα για την 

πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, αντιµετώπιση οποιωνδήποτε 

σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, β) το προβλεπόµενο σύστηµα 

παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή 

του σχεδίου ή προγράµµατος (monitoring).». Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τρεις 

λόγους: πρώτον, επειδή η προδιαγραφή περιεχοµένου του προηγούµενου κεφαλαίου 

της ΣΠΕ, ήτοι του «Ζ. Εκτίµηση, Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον του Σχεδίου ή Προγράµµατος» προβλέπει την ενιαία ανάλυση εκτίµησης, 

αξιολόγησης, αντιµετώπισης και παρακολούθησης των επιπτώσεων, χωρίς να ζητά 

διακριτή κωδικοποίηση των προτάσεων αντιµετώπισης· δεύτερον, διότι στις 

περιπτώσεις διάσπαρτης παράθεσης των προτάσεων αντιµετώπισης και 

παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα ήταν δύσκολο για τους 

συµµετέχοντες στη διαβούλευση να εστιάσουν στις τελικές προτάσεις της ΣΜΠΕ, ενώ 

η διακριτή παράθεσή τους διευκολύνει την εστίαση αυτή· και τρίτον διότι 

αποµονώνοντας τις προτάσεις αντιµετώπισης και παρακολούθησης υποβοηθάται 

σηµαντικά το έργου της αρµόδιας αρχής κατά την εκπόνηση της κανονιστικής 

πράξης. 

Σηµειώνεται προς επιβεβαίωση των παραπάνω ότι, µε µια απλή αναδροµή στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ της ΣΜΠΕ διαπιστώνεται πως οι δύο τελικές απαιτήσεις του κεφαλαίου 

Ζ (Εκτίµηση, Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του 

Σχεδίου ή Προγράµµατος) είναι ταυτόσηµες µε την προδιαγραφή του κεφαλαίου Η 

(Στοιχεία κανονιστικής πράξης), όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω. Προδήλως 

δηλαδή πρόκειται για τις ίδιες πληροφορίες, που την πρώτη φορά παρουσιάζονται 
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στο πλαίσιο µιας ενιαίας ανάλυσης ενώ την επόµενη σε διακριτό, αποµονωµένο 

κεφάλαιο. 

Είναι εποµένως προφανές από τα παραπάνω ότι η χρησιµότητά του κεφαλαίου «Η. 

Στοιχεία κανονιστικής πράξης» είναι ουσιαστική µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που οι 

προτάσεις µέτρων και κατευθύνσεων για την πρόληψη, τον περιορισµό και την 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι διάσπαρτες στα προηγούµενα 

κεφάλαια της ΣΜΠΕ, ή/και διατυπωµένες µε ασαφή και γενικό τρόπο που να τις 

καθιστά ακατάλληλες για κανονιστική αξιοποίηση. 

Όµως, στις ΣΜΠΕ για την για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο 

∆υτικό Κατάκολο και τον ∆υτικό Πατραϊκό Κόλπο, οι προτάσεις µέτρων 

παρουσιάζονται µε σαφή και διακριτή κωδικοποίηση, ιδίως δε στο κεφάλαιο 

«6. Συµπεράσµατα και Εισηγήσεις» υποδεικνύονται προς διευκόλυνση του 

αναγνώστη, µε περίγραµµα γύρω από το εκάστοτε σχετικό κείµενο. Το συγκεκριµένο 

κεφάλαιο καλύπτει πλήρως την προδιαγραφή του κεφαλαίου Η των προδιαγραφών 

της ΚΥΑ 107017/2006 και επιπρόσθετα περιέχει την τεκµηρίωση των προτάσεων σε 

συνάρτηση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που η καθεµιά στοχεύει να 

αντιµετωπίσει. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ΣΜΠΕ περιέχουν αναλυτικές προτάσεις µέτρων και 

κατευθύνσεων για την πρόληψη, τον περιορισµό, την αντιµετώπιση και την 

παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων, καθώς και προτάσεις για τις βασικές πρόσθετες αναγκαίες 

µελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν, στα εξής σηµεία: 

α) συνοπτικά, στο Κεφάλαιο 1 (Μη τεχνική περίληψη) της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού 

κόλπου (σελ. 13-22) και στο Κεφάλαιο 1 (Μη τεχνική περίληψη) της ΣΜΠΕ ∆. 

Κατάκολου (σελ. 13-22). 

β) αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 5 της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού κόλπου (Εκτίµηση, 

αξιολόγηση και αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον του ∆υτικού 

Πατραϊκού κόλπου από τις δραστηριότητες αδειοδότησης για έρευνα και 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, σελ.: 195-280 ) και στο Κεφάλαιο 5 της 

ΣΜΠΕ ∆. Κατάκολου (Εκτίµηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον του ∆υτικού Κατάκολου από τις δραστηριότητες 

αδειοδότησης για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, σελ.: 185-268), 

όπου περιγράφονται εκτενώς οι επιπτώσεις, τα υφιστάµενα µέτρα ελέγχου 

σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές και οι συνιστώµενες δράσεις µετριασµού 

ανά επίπτωση. 

γ) επίσης, όπως προαναφέρθηκε, στο Κεφάλαιο 6 της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού 

κόλπου (Συµπεράσµατα και Εισηγήσεις, σελ.: 281-290) και στο Κεφάλαιο 6 της 

ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου (Συµπεράσµατα και Εισηγήσεις, σελ.: 269-278) 

παρουσιάζονται εισηγήσεις για επιπρόσθετο έλεγχο, διαχείριση και 
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παρακολούθηση σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, εθνική νοµοθεσία και 

ευρωπαϊκές οδηγίες. Αναγνωρίζεται επίσης το γεγονός ότι τα έργα και οι 

δραστηριότητες που θα προκύψουν στο πλαίσιο έρευνας και εκµετάλλευσης 

υδρογονανθράκων ενέχουν στην πλειοψηφία τους την υποχρέωση υποβολής 

σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Στις ΜΠΕ που θα εκπονηθούν για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων 

προτείνεται να διεξαχθούν πρόσθετες αναλύσεις για την ενίσχυση θεµατικών 

διερευνήσεων, όπως: 

• Αξιολόγηση της οικολογίας και έκτασης των σηµαντικών βενθικών κοινωνιών 

(περιλαµβανοµένων λιβαδιών Ποσειδωνίας, πιθανά κοραλλιών και 

χηµειοσυνθετικών κοινωνιών). 

• Μετρήσεις της ποιότητας των ιζηµάτων (επιφανειακών και σε βαθύτερα 

στρώµατα), του αιωρούµενου υλικού και του ρυθµού ιζηµατογένεσης. Πρέπει 

να µετρηθούν οι συγκεντρώσεις των υδρογονανθράκων και βαρέων µετάλλων 

στα ιζήµατα του πυθµένα της θάλασσας στην περιοχή αδειοδότησης, ούτως 

ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση των επιπτώσεων και αλλαγών λόγω των 

δραστηριοτήτων έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην 

περιοχή. 

• Μετρήσεις ρύπων (υδρογονάνθρακες, βαρέα µέταλλα) προτείνεται να γίνουν, 

πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, σε οργανισµούς – δείκτες (δίθυρα, 

ψάρια) της περιοχής, ώστε να συµπληρωθούν τα λίγα υπάρχοντα δεδοµένα, 

που είναι περιστασιακά και ανεπαρκή, και έτσι να χρησιµοποιηθούν ως βάση 

για την µελλοντική περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής. 

• Επέκταση ή αύξηση της ανάλυσης των υφιστάµενων ωκεάνιων προγνωστικών 

µοντέλων ροής προκειµένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 

προσοµοιώσεων της διασποράς των διαρροών πετρελαίου, ειδικά σε 

ευαίσθητες περιοχές του Ιονίου. Μετά τη διαβούλευση διευκρινίζεται ότι θα 

πρέπει σε αυτή τη ΜΠΕ να αναπτυχθούν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενηµέρωση 

των εµπλεκόµενων φορέων, σχεδιασµό δράσεων, εκπαίδευση προσωπικού, σε 

συνεχή ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων 

• Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων και δεδοµένων σε σχέση µε µετεωρολογικά 

δεδοµένα, τα υποεπιφανειακά ρεύµατα, τη θερµοκρασία και την αλατότητα 

στην περιοχή αδειοδότησης, επειδή τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι παλαιά  

• Χαρτογράφηση αρχαιολογικών ευρηµάτων και ναυαγίων, όπως και καλωδίων 

τηλεπικοινωνιών. 
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Συµπληρωµατικά, µετά τις παρατηρήσεις της διαβούλευσης διαφαίνεται σκόπιµο να 

αξιολογηθεί η αναγκαιότητα των παρακάτω ειδικών µελετών: 

• Οι ανωτέρω προτάσεις για καταγραφή και παρακολούθηση των παραµέτρων 

ποιότητας όπως ιζηµάτων, ρύπων, βενθικών και χηµειοσυνθετικών κοινωνιών, 

ρευµάτων, µετεωρολογικών δεδοµένων, κλπ, να συµπληρωθούν µε τα 

αιτήµατα της διαβούλευσης για εγκατάσταση τηλεµετρικών σταθµών µέτρησης, 

και δηµιουργία βάσης δεδοµένων που θα συνδέεται µε σύστηµα έγκαιρης 

προειδοποίησης για πρόληψη και αντιµετώπιση πετρελαιοκηλίδων και 

υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. Επίσης να δοθεί έµφαση στις περιοχές 

NATURA 2000. Πρόσθετες πληροφορίες για τις περιοχές NATURA, ΕΖ∆, ΖΕΠ 

σε σχέση µε αποτύπωση οικολογικών διαδρόµων, προσδιορισµός 

αναπαραγωγικών δραστηριοτήτων, µετανάστευσης κλπ καθώς και σχετικά 

µέτρα, µπορούν να περιληφθούν, πολύ περισσότερα που νέα σχετικά 

ερευνητικά προγράµµατα πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του 2013. 

• Πριν από την έναρξη των διαδικασιών εξόρυξης πιθανών κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου και του Κατακόλου 

είναι απαραίτητη µια εµπεριστατωµένη µελέτη των γεω-κινδύνων στην 

ευρύτερη περιοχή µε έµφαση στην ευστάθεια πρανών και στην πιθανότητα 

κατολισθήσεων, στην ύπαρξη θυλάκων ή κρατήρων µε αέρια που θα 

µπορούσαν να διαφύγουν, «λασποηφαιστείων» (mud flow volcanoes, δηλαδή 

οπών στον πυθµένα απ’ όπου αναβλύζει λάσπη) ή ασταθών υδριτών, καθώς 

και στην ύπαρξη ενεργών ρηγµάτων σεισµικής δραστηριότητας στην περιοχής. 

• Προτάσεις για επίλυση πιθανών προβληµάτων αλλά και την αποκατάσταση του 

τοπίου σε σχέση µε την οπτική διαταραχή από τις µόνιµες εγκαταστάσεις στο 

φυσικό τοπίο και ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις στο τουρισµό θα γίνει στα 

πλαίσια εξειδικευµένης ΜΠΕ ανά θέση γεώτρησης και ανά θέση παραγωγής, 

όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

(ν. 4014/2011, υ.α. 1958/2011 κ.ο.κ.). Στις ίδιες ΜΠΕ και στις αντίστοιχες 

αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει κάθε φορά να 

διερευνάται η αναγκαιότητα, το είδος και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

αντισταθµιστικών µέτρων, ιδίως σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 

(ν. 4014/2011, αρθ. 2 παρ. 7 και αρθ. 10 παρ. 4, καθώς και 

υ.α. οικ.48963/2012, παρ. 7.8) ή όσον αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση 

περιβαλλοντικών ζηµιών (π.δ. 148/2009). Τέλος, στις ίδιες ΣΜΠΕ θα πρέπει να 

εξετασθούν οι µέθοδοι και διασφαλίσεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

κατά τις φάσεις αποχώρησης ή απεγκατάστασης. 

• Μελέτη που θα διερευνήσει περαιτέρω τα αναγκαία µέτρα αποφυγής, 

ελαχιστοποίησης ή αντιστάθµισης για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων στις οικονοµικές κ.λπ. δραστηριότητες 
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αυτών των περιοχών και κυρίως στο τουρισµό και τη κρουαζιέρα ειδικά στη 

περιοχή Κατακόλου, αλλά και λεπτοµερέστερη εξέταση εναλλακτικού σεναρίου 

µε τη δηµιουργία ζώνης προστασίας της ακτογραµµής και των δραστηριοτήτων 

που λαµβάνουν χώρα σε αυτή. Επίσης το θέµα εγκατάστασης διυλιστηρίου ή 

θαλάσσιας µεταφοράς του αργού πετρελαίου θα πρέπει επίσης να εξεταστεί σε 

βάση εκτίµησης ζηµιών και οφελών.  

• Οι συντάκτες των ΣΜΠΕ υποστηρίζουν την πρόταση των τοπικών φορέων για 

τη δηµιουργία ανεξάρτητου κλιµακίου τεχνικών συµβούλων υποβοήθησης της 

τοπικής κοινωνίας για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ελέγχου στο σύνολο των εργασιών της έρευνας και 

εκµετάλλευσης-παραγωγής υδρογονανθράκων. 

• Επίσης οι συντάκτες της ΣΜΠΕ υποστηρίζουν την πρόταση για την ίδρυση 

Οργανισµού Ελέγχου και Συντονισµού για την αντιµετώπιση έκτακτων 

περιστατικών υψηλού κινδύνου σε διασύνδεση µε το κλιµάκιο τεχνικών 

συµβούλων.  

• Σχετικά µε τη πρόταση διασφάλισης διασυνοριακής διαθεσιµότητας και 

συµβατότητας των µέσων παρέµβασης, σηµειώνεται ότι η Ελλάδα είναι µέλος 

της Σύµβασης OPRC (Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 

ν. 2252/1994) που ρυθµίζει µε λεπτοµέρεια τέτοια θέµατα, ενώ διαθέτει 

παράλληλα το προβλεπόµενο Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 

αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς 

ουσίες (Π∆ 11/2002).  

 

Παρατήρηση: Ωφέλιµη θα ήταν η παρουσίαση και η διάρθρωση των ΣΜΠΕ 

σύµφωνα µε το είδος περιβαλλοντικής όχλησης... (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 

Επιλέχθηκε η διάρθρωση ανά φάσεις, αφενός γιατί πραγµατοποιούνται διαφορετικές 

δραστηριότητες ανά φάση και άρα δεν είναι κατ’ ανάγκη ίδιες οι επιπτώσεις επειδή 

απόβλητα µπορεί να παραχθούν και κατά την έρευνα και κατά την εκµετάλλευση, 

αφετέρου και οι µέθοδοι ελέγχου και αντιµετώπισης είναι δυνατόν να διαφέρουν. Οι 

δύο αυτοί λόγοι καθίστανται σαφείς από τον Πίνακα 1.2 (ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού, 

Κεφάλαιο 1, σελ. 6-12 και ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου, Κεφάλαιο 1, σελ.: 6-12). Επίσης, στη 

διάκριση των οχλήσεων ανά φάση δραστηριοτήτων συνέβαλε και η δυνατότητα που 

εµπεριέχεται στο πρόγραµµα για τερµατισµό του ανάλογα µε τα αποτελέσµατα κάθε 

φάσης. Π.χ. αναφέρεται ότι «η  διάρκεια των ερευνών σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1 

του 2289/95 και 4001/11 προσδιορίζεται στη σύµβαση […] διαιρείται δε σε φάσεις 

που συνδέονται µε συγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών. Ο παραχωρησιούχος 

µπορεί να αποχωρήσει στο τέλος κάθε ερευνητικής φάσης.» (βλέπε ΣΜΠΕ ∆. 

Πατραϊκού, κεφ 3, υποκεφάλαιο 3.2.1, σελ. 42-43 και ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου, Κεφ. 3, 

υποκεφάλαιο 3.2.1 Αδειοδότηση για Υδρογονάνθρακες, σελ. 42)  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

  

Παρατήρηση: Ελάχιστη ανάλυση και αξιολόγηση της σεισµικότητας των 

περιοχών και κινδύνων (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

ΤΕΕ/Τ∆Ε, ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και ∆. Στερεάς Ελλάδας). 

Παρακάτω δίνονται συµπληρωτικά στοιχεία για τη σεισµικότητα και τους 

γεωκινδύνους, ενώ παράλληλα εµπλουτίζεται η βιβλιογραφία για τη βαθειά 

γεωλογική δοµή. 

Η σεισµικότητα της ευρύτερης περιοχής που περιλαµβάνει τα δύο οικόπεδα προς 

αδειοδότηση, δηλ. τον Πατραϊκό Κόλπο, τον Κόλπο της Κυπαρισσίας και της 

αντίστοιχης περιοχής του Ιονίου Πελάγους χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από 

δραστηριότητα κατά µήκος ρηγµάτων οριζόντιας ολίσθησης, όπως το Ρήγµα της 

Κεφαλλονιάς και άλλα παράλληλα ρήγµατα στην Β∆. Πελοπόννησο. Συµπιεστικά 

σεισµικά γεγονότα εντοπίζονται κυρίως κατά µήκος της Ελληνικής Τάφρου ενώ 

σεισµοί σχετιζόµενοι µε κανονικά ρήγµατα παρατηρούνται κυρίως ανατολικά από τον 

Πατραϊκό Κόλπο (Kiratzi & Louvari, 2003 και σχετική βιβλιογραφία). Η σεισµικότητα 

συνιστά έµµεσο κίνδυνο για την εκµετάλλευση πιθανών υποθαλάσσιων κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων γιατί αποτελεί έναν κύριο παράγοντα πρόκλησης συνοδών µε 

αυτήν γεω-κινδύνων όπως οι υποθαλάσσιες ολισθήσεις και ροές µαζών, η διάρρηξη 

του πυθµένα, και η πιθανή πρόκληση tsunamis. Ανάλυση αυτών των γεω-κινδύνων 

για κάθε περιοχή παρατίθεται στη συνέχεια. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί ότι θέµατα 

σχετικά µε αυτούς καθεαυτούς τους σεισµούς είναι λυµένα τεχνολογικά και µάλιστα 

σε περιοχές µε ακόµη µεγαλύτερη σεισµικότητα, όπως η Ιαπωνία και η Αλάσκα 

Επίσης προτείνεται η εκπόνηση ειδικής µελέτης ανάλυσης γεωκινδύνων µε έµφαση 

στην ευστάθεια πρανών-κατολισθήσεις, στην ύπαρξη θυλάκων –κρατήρων διαφυγής 

αερίων υδρογονανθράκων, λασποηφαιστείων, υδριτών. 

 

Α. ∆ΥΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

Συµπληρωµατικά γεωλογικά και γεωφυσικά στοιχεία 

Οι ευρύτερες γεωλογικές δοµές της δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου πελάγους 

δίνονται από τους Monopolis and Bruneton (1981), που βασίστηκαν σε δεδοµένα 

γεωτρήσεων και γεωφυσικών µετρήσεων για τη δηµιουργία µιας εκτεταµένης 

σύνθεσης. ∆ύο σεισµικές γραµµές, η µία Β∆ της Λευκάδας και η δεύτερη από το Ιόνιο 

προς τον Πατραϊκό Κόλπο αναλύονται από τους Kokinou et al. (2005, 2006) για τη 

δηµιουργία µοντέλου γεωδυναµικής εξέλιξης και δοµής του φλοιού στην περιοχή. 
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Ο Πατραϊκός Κόλπος, όπως και ο Κορινθιακός Κόλπος, χαρακτηρίζονται από 

εκτατικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου-Τεταρτογενούς (Zelilidis et al. 

1998). Η περιοχή της Ζακύνθου και ιδιαίτερα η εξέλιξη των Πλειο-Τεταρτογενών 

λεκανών καθορίζεται από 4 τύπους ιζηµατογένεσης που δίνονται από τους Zelilidis et 

al. (2003).  

Το δυναµικό του δυτικού Ελληνικού χώρου σε υδρογονάνθρακες εξετάζεται ως προς 

τη σχέση των γεωτεκτονικών δοµών Ελλάδας και Αλβανίας, όπου αναδεικνύονται 

σηµαντικές οµοιότητες (Zelilidis et al. 2003) και προτείνονται τρία πεδία ως πλέον 

ελπιδοφόρα για εξεύρεση κοιτασµάτων (παγίδες στα ανθρακικά πετρώµατα της 

Ιόνιας ζώνης, τουρβιδίτες Ηωκαίνου-Μειοκαίνου και Νεογενής λεκάνη Πρέβεζας), ενώ 

µια πρόσφατη ανάλυση παρουσιάζεται από τους Maravelis et al. (2012).   

Γεωπεριβάλλον – Γεωκίνδυνοι 

Ο Πατραϊκός Κόλπος λόγω της µεγάλης προσφοράς ιζηµάτων από τους 

παρακείµενους ποταµούς, του σχετικά ηµίκλειστου µορφολογικά χαρακτήρα αλλά και 

της υψηλής σεισµικότητας, παρουσιάζει υψηλό βαθµό γεωκινδύνων, όπως 

κατολισθήσεις, αέρια στα ιζήµατα και κρατήρες διαφυγής αερίων (pockmarks) 

(Chronis et al. 1991, Ferentinos et al. 1985, Papatheodorou et al. 1993), όπως και 

τσουνάµις. 

Τα υποστρώµατα του βυθού του Πατραϊκού Κόλπου και σε βάθη έως και 30 µέτρα 

τουλάχιστον κάτω από τον πυθµένα είναι υπερκορεσµένα σε βιογενή αέρια (µεθάνιο) 

(Chronis et al. 1991, Papatheodorou et al. 1993). Όταν τα αέρια αυτά διαφεύγουν 

προς την κολώνα του νερού (συνήθως έπειτα από σεισµική δραστηριότητα), 

δηµιουργούνται οι χαρακτηριστικοί κρατήρες διαφυγής αερίων, γνωστοί ως 

pockmarks (Papatheodorou et al. 1993). Οι κρατήρες αυτοί είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγµένοι ανοικτά του νέου λιµένα Πατρών (Hasiotis et al. 1996, Papatheodorou 

et al. 1993) αλλά δεν υπάρχουν µελέτες στο µεγαλύτερο τµήµα του Πατραϊκού για τη 

λεπτοµερειακή αποτύπωση των κρατήρων διαφυγής αερίων. Η διαφυγή των αερίων 

από τους κρατήρες είναι πιθανότατα µια συνεχής διαδικασία, που διακόπτεται από 

φαινόµενα µικρής διάρκεια σχετιζόµενα µε σεισµική δραστηριότητα (Hasiotis et al. 

1996, Χριστοδούλου κ.ά. 2009).  

Ένας άλλος σηµαντικός γεω-κίνδυνος είναι γενικά η αστάθεια των ιζηµάτων του 

πυθµένα και των υποστρωµάτων του λόγω της έντονης σεισµικής δραστηριότητας. 

Τα ιζήµατα του Πατραϊκού είναι ιλυώδη και εξαιρετικά υδαρή (Piper and Panagos 

1980, Piper et al. 1988), ενώ φαινόµενα «ερπυσµού» ιζηµάτων έχουν παρατηρηθεί 

στις προδελταϊκές αποθέσεις του Εύηνου Ποταµού, όπου οι κλίσεις του πυθµένα δεν 

ξεπερνούν τις 3ο (Lykousis 1990, Lykousis 1991). 

Στις περιοχές ανοικτά του Πατραϊκού Κόλπου, όπου οι κλίσεις είναι µεγάλες (κυρίως 

µεταξύ Κυλλήνης, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) παρατηρούνται µεγάλης έκτασης 

κατολισθητικά φαινόµενα (Brooks and Ferentinos, 1984) το πάχος των οποίων 
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φθάνει τα 60 µέτρα η δε έκταση των κατολισθητικών φαινοµένων υπερβαίνει τα 5 

km2. 

Επειδή αυτές οι µεγάλες κατολισθήσεις ξεκινούν από µικρό βάθος, είναι δυνατόν να 

ενεργοποιήσουν τσουνάµις στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου. Όµως 

αξιόλογα τσουνάµις έχουν παρατηρηθεί λίγες φορές σε σχέση µε το γειτονικό 

Κορινθιακό Κόλπο. Το πλέον σηµαντικό είναι το τσουνάµι της 23/1/1821 

(Papadopoulos, 2000). 

Συµπερασµατικά, πριν από την έναρξη εξόρυξης πιθανών κοιτασµάτων 

υδρογονανθράκων στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου είναι απαραίτητη µια ειδική 

µελέτη για την εκτίµηση των γεω-κινδύνων στον ευρύτερο Πατραϊκό Κόλπο και την 

αποφυγή τους µε κατάλληλη χωροθέτηση, σχεδιασµό και µέτρα υλοποίησης και 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εξόρυξης. Προφανώς, η µελέτη 

αυτή θα πρέπει να εκπονηθεί αφού έχει προχωρήσει σε επαρκή βαθµό η έρευνα για 

τα πιθανά κοιτάσµατα και η ωρίµανση του σχεδιασµού για την εκµετάλλευσή τους, 

ώστε να καταστούν γνωστά τα σηµεία στα οποία θα επικεντρωθούν οι 

δραστηριότητες υδρογονανθράκων µέσα στη συνολική περιοχή παραχώρησης 

δικαιώµατος. 

 

B. ∆ΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ 

Γεωπεριβάλλον – Γεωκίνδυνοι 

Οι κρατήρες διαφυγής αερίων, γνωστοί ως pockmarks, είναι διαδεδοµένοι στη Β∆ 

Πελοπόννησο µε καταγραφές στην Κυλλήνη, Κατάκολο και Καϊάφα (Etiope et al. 

2006, Hasiotis et al. 2002, Papatheodorou et al. 1993). Στο Κατάκολο ειδικότερα, 

έχουν εντοπιστεί διαφυγές αερίων τόσο υποθαλάσσια (στο λιµένα Κατακόλου) και 

στη στεριά (Etiope et al. 2006). Οι διαφυγές είναι κυρίως µεθάνιο θερµογενούς 

προέλευσης, προερχόµενο από ασβεστολιθικούς θαλάµους και συνοδεύεται από 

υδρόθειο. Τα ιζήµατα που είναι εµπλουτισµένα σε αέρια αποτελούν γεωκίνδυνο για 

κατασκευές και ανθρώπους, λόγω της πιθανότητας βίαιης απελευθέρωσης, όσο και 

ενδεχόµενης τοξικότητας, κυρίως του υδρόθειου (Etiope et al. 2006). 

Εποµένως, και στο Κατάκολο, κατά πλήρη αναλογία µε όσα προαναφέρθηκαν για το 

∆υτικό Πατραϊκό, διαφαίνεται αναγκαία η εκπόνηση ειδικής µελέτης για την εκτίµηση 

των γεω-κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή και την αποφυγή τους µε κατάλληλη 

χωροθέτηση, σχεδιασµό και µέτρα υλοποίησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

και δραστηριοτήτων εξόρυξης. 
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Παρατήρηση: Ελλιπής κάλυψη ατυχηµάτων.... (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ/Τ∆Ε) 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων έρευνας και εκµετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, υφίσταται πάντα µια πιθανότητα ορισµένων έκτακτων 

περιστατικών/ατυχηµάτων, όπως διαρροές, πυρκαγιές, ατυχήµατα, ζηµιές. 

Σηµειώνεται πάντως ότι όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, η πιθανότητα αυτή 

ελαχιστοποιείται. Τέτοια θέµατα και τρόποι αντιµετώπισης τους αναφέρονται 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.5 της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού κόλπου (Ατυχήµατα, σελ.: 261-

268) και στο Κεφάλαιο 5.5 της ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου (Ατυχήµατα, σελ.: 250-257).  

Η ασφαλής υλοποίηση ενός προγράµµατος όπως αυτό που αφορά στην  έρευνα και 

εκµετάλλευση υδρογονανθράκων είναι από µόνη της ένα αυτοτελές αντικείµενο 

µελέτης  σχεδιασµού και εφαρµογής αναλυτικών σχεδίων ασφαλείας για όλες τις 

πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, µέσω και της παροχής λεπτοµερών οδηγιών 

και µέτρων για την αποφυγή και τη µέθοδο αντιµετώπισης τους, δηλαδή πρωτίστως 

την πρόληψη ατυχηµάτων, και εάν αυτό συµβεί τον οµαλό έλεγχο και τον περιορισµό 

στο ελάχιστο των όποιων επιπτώσεων όχι µόνο στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο 

περιβάλλον.   

Για το λόγο αυτό οι ΣΜΠΕ θέτουν τις βασικές αρχές και αναφέρονται στις κύριες 

επιπτώσεις, όπως λέγεται παραπάνω, ενώ τα λεπτοµερή σχέδια ασφαλείας αφορούν 

σε µία ανεξάρτητη ειδική µελέτη, που πρέπει να εκπονηθεί µε την έναρξη του 

προγράµµατος έρευνας και εκµετάλλευσης. Οι φορείς που θα αναλάβουν την 

υλοποίηση και λειτουργία εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας, των ευρωπαϊκών και διεθνών οδηγιών και των 

ορθών πρακτικών, οφείλουν να έχουν πρόγραµµα αντιµετώπισης διαρροών, 

πυρκαγιών, ατυχηµάτων και άλλων εκτάκτων αναγκών, αλλά και τα σχέδια αυτά θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν µηχανισµούς συντονισµού των οµάδων επέµβασης του 

φορέα υλοποίησης και τοπικές, εθνικές ή διεθνείς οµάδες επέµβασης ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα του ατυχήµατος και τις προβλέψεις των σχεδίων. Η απαίτηση αυτή 

προεχόντως αφορά την ασφάλεια του προσωπικού των εγκαταστάσεων και του 

γειτονικού πληθυσµού, αλλά προφανώς επιδρά θετικότατα στην αποφυγή 

ατυχήµατος µε επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της πρόληψης και αντιµετώπισης 

ατυχηµάτων, διαρροών κ.λπ., έχει προταθεί σχετική µελέτη για την επέκταση και 

αύξηση της ανάλυσης των υφιστάµενων ωκεάνιων προγνωστικών µοντέλων ροής 

προκειµένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία των προσοµοιώσεων της 

διασποράς των διαρροών. 

Ακόµη, οι φορείς που θα αναλάβουν την υλοποίηση και λειτουργία εγκαταστάσεων 

υδρογονανθράκων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας, των 

ευρωπαϊκών και διεθνών οδηγιών και των ορθών πρακτικών, οφείλουν να έχουν 
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πρόγραµµα αντιµετώπισης διαρροών, πυρκαγιών, ατυχηµάτων και άλλων εκτάκτων 

αναγκών. Η απαίτηση αυτή προεχόντως αφορά την ασφάλεια του προσωπικού των 

εγκαταστάσεων και του γειτονικού πληθυσµού, αλλά προφανώς επιδρά θετικότατα 

στην αποφυγή ατυχήµατος µε επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

Παρατήρηση: Συγκρούσεις χρήσεων γης, τουρισµός-κρουαζιέρα (µε έµφαση 

στο Κατάκολο). Εναλλακτικά σενάρια µε ζώνες προστασίας της ακτογραµµής. 

(Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ/Τ∆Ε, Υπουργείο 

Πολιτισµού-Έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού (υπ’ αρ .9139/20.6.2012) 

«Παρατηρήσεις σχετικά µε την ΣΜΠΕ», 

Το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον των παράκτιων περιοχών της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας, αλλά και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιγράφεται στη ΣΜΠΕ 

του ∆υτικού Πατραϊκού για τις περιοχές που γειτνιάζουν στο σχετικό οικόπεδο 

(Κεφάλαιο 4.3, σελ.: 174-194) αλλά και για τις περιοχές που γειτνιάζουν αντίστοιχα 

στο δεύτερο οικόπεδο στη ΣΜΠΕ του ∆υτικού Κατακόλου (Κεφάλαιο 4.3, σελ.: 165-

184) περιλαµβανοµένων δηµογραφικών στοιχείων, οικονοµικών-παραγωγικών 

δραστηριοτήτων συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού, αρχαιολογικών περιοχών, 

χρήσεων γης, υποδοµών (συµπεριλαµβανοµένων ξενοδοχείων-καταλυµάτων). 

Επιπροσθέτως, δίνονται παρακάτω συµπληρωµατικά στοιχεία για την κρουαζιέρα, 

κατόπιν αιτήµατος που διατυπώθηκε κατά τη διαβούλευση, και µέχρι του βαθµού 

διαθεσιµότητας των στοιχείων αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

Επίσης, κατά τη διαβούλευση ζητήθηκε η περαιτέρω διερεύνηση των πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στις οικονοµικές κλπ δραστηριότητες 

αυτών των περιοχών και κυρίως στο τουρισµό και την κρουαζιέρα στη περιοχή 

Κατακόλου, αλλά και η λεπτοµερέστερη εξέταση εναλλακτικού σεναρίου µε τη 

δηµιουργία ζώνης προστασίας της ακτογραµµής και των δραστηριοτήτων που 

λαµβάνουν χώρα σε αυτή. 

Στη ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου προτείνονται να εκπονηθούν σειρά µελετών πριν την 

έναρξη δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων συµπεριλαµβανοµένων οικονοµο-

τεχνικών. Πχ στη σελ 273 γίνεται εισήγηση ώστε πριν από τη έναρξη των 

δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν την διάνοιξη γεωτρήσεων, τις αγκυρώσεις του 

εξοπλισµού στον πυθµένα της θάλασσας, την δηµιουργία των φρεατίων εξόρυξης ή/ 

και των εγκαταστάσεων παραγωγής στον πυθµένα θάλασσας, και την εγκατάσταση 

των σωληνώσεων, οι κάτοχοι άδειας να εκπονήσουν έρευνες τηλεπισκόπησης 

(remote sensing survey) του πυθµένα για να αξιολογηθούν έτσι οι πιθανότητες να 

υπάρχουν σε αυτόν ναυάγια και αρχαιολογικοί χώροι. Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να 

υποβάλουν αρχαιολογικές µελέτες (που εκπονούνται από ειδικούς αρχαιολόγους), οι 

οποίες να καταδεικνύουν την ύπαρξη ή µη αρχαιολογικών περιοχών, και να 

εισηγούνται µέτρα προστασίας αυτών. Με βάση αυτή την έκθεση η Ελληνική Πολιτεία 
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µπορεί να απαιτήσει αποφυγή οποιασδήποτε επέµβασης ή άλλα µέτρα προστασίας 

των εν λόγω χώρων. 

Παρακάτω στη σελ. 273 γίνεται εισήγηση ώστε οι κάτοχοι άδειας να συνεργαστούν µε 

τους ενδιαφερόµενους φορείς πριν την έναρξη των ερευνών, για να εξασφαλίσουν 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις αλιευτικές, υδατοκαλλιεργητικές και 

ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

Στις ειδικότερες µελέτες που θα προηγηθούν των επιµέρους δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων (δηλαδή ιδίως ΜΠΕ) µπορούν να συµπεριληφθούν προτάσεις για 

την αποφυγή επιπτώσεων στους παραπάνω τοµείς, την κατάλληλη χωροθέτηση 

ώστε να εξασφαλίζεται µε λεπτοµερή και ειδικό τρόπο η συµβατότητα των χρήσεων 

γης και θάλασσας, αλλά και κυρώσεις ή αποζηµιώσεις. Όµως, στην παρούσα φάση 

σχεδιασµού (ΣΜΠΕ) δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί οι παράµετροι εκείνες (π.χ. 

πιθανές θέσεις, είδος και αριθµός αναγκαίων εγκαταστάσεων) που θα επέτρεπαν την 

αναλυτική διατύπωση ειδικών µέτρων επί των παραπάνω θεµάτων.  

Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ενδείξεις συνδυασµού κρουαζιέρας και 

δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων είναι ενθαρρυντικές σύµφωνα µε διεθνή 

δεδοµένα, όπου οι περιοχές γεωτρήσεων αποτελούν σηµεία επίσκεψης τουριστών 

πχ στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και το Πρίνο. 

 

Συµπλήρωση στοιχείων και προτάσεων σχετικά µε τον τουρισµό κρουαζιέρας 

και γιώτιγκ στην περιοχή µελέτης ∆. Κατάκολο. 

Το 2009 (έτος µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, ΕΛ.ΣΤΑΤ, Τµήµα Ναυτιλίας) στο 

Κατάκολο κατέπλευσαν 329 κρουαζιερόπλοια (701.182 επιβάτες), εκ των οποίων το 

75% ήταν το εξάµηνο Απρίλιος – Σεπτέµβριος.  

Το Κατάκολο κατέχει την 7η θέση στο σύνολο των λιµανιών προσέλκυσης 

κρουαζιερόπλοιων. Τα 6 πρώτα λιµάνια είναι ο Πειραιάς, η Ρόδος, η Μύκονος, η 

Θήρα, η Κέρκυρα και η Πάτµος.  

Στο σύνολο των 56 ελληνικών λιµανιών (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ) το 2009 κατέπλευσαν 

4.590 κρουαζιερόπλοια. 

Η εφαρµογή του προγραµµατικού σχεδίου ανάπτυξης λιµενικών έργων και χερσαίων 

εγκαταστάσεων του λιµένα του Κατακόλου θα συµβάλει στην µεγαλύτερη ανάπτυξη 

του τουρισµού της κρουαζιέρας. 

Σηµειώνεται επίσης ότι στο λιµάνι της Ζακύνθου, που εντάσσεται στην περιοχή 

µελέτης, το 2009 κατέπλευσαν 8 κρουαζιερόπλοια µε 8.145 επιβάτες.  

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι τουρίστες κρουαζιέρας έχουν διπλασιαστεί την τελευταία 

δεκαετία ξεπερνώντας τα 20 εκατ. το 2011, κυρίως λόγω των οικονοµιών κλίµακας 

που έχουν επιτευχθεί στον κλάδο αυτό. Η Μεσόγειος έχει αυξήσει το µερίδιο της στην 
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παγκόσµια αγορά κρουαζιέρας στο 21% το 2009, όταν το 2004 κατείχε το 15%. Οι 

χώρες µε την υψηλότερη επισκεψιµότητα στην Ευρώπη είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η 

Ελλάδα. Τα άµεσα έσοδα που προκύπτουν από τον ευρωπαϊκό κλάδο της 

κρουαζιέρας έφτασαν τα 15 δισ. το 2011 (από 8,5 δισ. το 2005). Η Ιταλία 

συγκεντρώνει το 30% των συγκεκριµένων εσόδων ενώ το 9% αντιστοιχεί στην 

Ισπανία και το 4% στην Ελλάδα (Eθνική Τράπεζα, 2012). 

Τα συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας (καθαρές θάλασσες – νησιωτικό 

σύµπλεγµα – φυσικοί κόλποι, µικρά λιµανάκια, χωρίς ξέρες και ρηχά νερά, ευνοϊκές 

κλιµατικές συνθήκες – χωρίς τυφώνες, οµίχλες, παλίρροιες), η στρατηγική θέση της 

στην Ανατολική Μεσόγειο όπως και η ιστορία-πολιτισµός της ευνοούν την ανάπτυξη 

του τουρισµού της κρουαζιέρας και του γιώτιγκ (yachting).  Επίσης, η πλήρης άρση 

του καµποτάζ που έγινε µε τον Ν.4072/11.4.2012 (ΦΕΚ Α86) άρθρο 222, θα δώσει 

νέα δυναµική στον κλάδο της κρουαζιέρας. 

H χαµηλή όµως ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιµανιών αντανακλάται και στην 

χαµηλή χρήση τους ως σηµείων εκκίνησης κρουαζιέρας (home porting). 

Συγκεκριµένα µόλις το 16% των επιβατών κρουαζιέρας που επισκέφτηκαν την 

Ελλάδα ξεκίνησαν από ελληνικό λιµάνι το 2011 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό εκτιµάται 

κοντά στα ¾ στην Ιταλία και στην Ισπανία (Eθνική Τράπεζα, 2012). 

Στα λιµάνια διέλευσης (port-of-call) οι τουρίστες µένουν 4-6 ώρες ενώ στα λιµάνια 

εκκίνησης (home port) τα έσοδα για την τοπική κοινωνία είναι αρκετά µεγαλύτερα, 

λόγω της διαµονής των επιβατών πριν η/και µετά την κρουαζιέρα (έσοδα 

διανυκτερεύσεων, αγορές τουριστικών ειδών, τροφίµων κλπ.). 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κρουαζιέρας (European Cruise Council) κάθε 

επιβάτης ξοδεύει στα λιµάνια που επισκέπτεται 62 ευρώ ενώ στο λιµάνι επιβίβασης 

74 ευρώ (Ναυτεµπορική, 27/6/2012). 

Όλα τα σχετικά δηµοσιεύµατα για την µελλοντική πορεία του κλάδου της κρουαζιέρας 

αναφέρουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιµανιών σε 

σχέση µε τα άλλα µεσογειακά λιµάνια όπως της Βαρκελώνης, Βενετίας κλπ. Θα 

πρέπει δηλαδή να υλοποιηθούν επενδυτικά προγράµµατα τόσο για την πρόσδεση 

µεγάλων κρουαζιερόπλοιων (επέκταση προβλήτας, µώλων) όσο και για την βελτίωση 

των υποδοµών (καλύτερη τροφοδοσία καυσίµων, επισκευές των πλοίων αλλά ακόµα 

και για την κατασκευή κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα). Επίσης, τα επενδυτικά 

προγράµµατα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και την βελτίωση της παροχής 

υπηρεσιών όπως την δηµιουργία/επέκταση εµπορικών κέντρων εντός των λιµανιών 

και κοντά στα πλοία, κιόσκια για πληροφορίες µε φωτογραφίες και χάρτες για τα 

ιστορικά µνηµεία της περιοχής, τις διαδροµές φυσικού κάλους, κλπ. Επιπλέον, θα 

πρέπει να λυθούν προβλήµατα λειτουργίας όπως π.χ. η απουσία συστήµατος 

κράτησης θέσεων πρόσδεσης των κρουαζιερόπλοιων, που ισχύει στα περισσότερα 

µεσογειακά λιµάνια, µε αποτέλεσµα τα πλοία να εξυπηρετούνται βάσει της σειράς 
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άφιξης τους (Eθνική Τράπεζα, 2012). Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει τις εταιρείες 

καθώς δεν µπορεί να οργανωθεί αποτελεσµατικά ο χρόνος παραµονής τους και τα 

δροµολόγια τους. Ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ολιγοπωλιακός και κατά συνέπεια 

οποιεσδήποτε θετικές αλλαγές γίνουν θα ωθήσουν σε καλύτερες συνεργασίες προς 

όφελος των τοπικών οικονοµιών και της χώρας γενικά. Επίσης, η διαφήµιση του 

τουριστικού αυτού προϊόντος στην Ελλάδα θα αυξήσει το ελληνικό επιβατικό κοινό. 

Αναγκαιότητα αποτελεί επίσης η αύξηση προσέλκυσης χειµερινής κρουαζιέρας όπως 

και η προβολή και άλλων λιµανιών για την άφιξη κρουαζιερόπλοιων. 

Όσον αφορά τον αριθµό των γιώτιγκ που καταπλέουν στα ελληνικά λιµάνια δεν 

υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας (∆/νση Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Λιµένων, 

∆/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών-Τµήµα Τέταρτο κλπ) ούτε στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, ούτε στο 

Υπουργείο Τουρισµού (Τµήµα Λιµένων, κλπ), ούτε στον ΕΟΤ και στα Ελληνικά 

Τουριστικά Ακίνητα του ΕΟΤ. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το Λιµεναρχείο Κατακόλου τα στατιστικά στοιχεία που 

στέλνουν στο ΥΕΝ αφορούν µόνο τα επαγγελµατικά σκάφη που έχουν έδρα το 

Κατάκολο. ∆ηλαδή, όταν αυτά ναυλώνονται υπάρχει η σχετική καταγραφή στον 

λιµένα και τα στοιχεία αυτά στέλνονται στο ΥΕΝ. 

Τα στοιχεία για αφίξεις σκαφών αναψυχής είναι σε ηµερήσια βάση και δεν 

συγκεντρώνονται ανά µήνα ή ανά έτος. Όταν ζητήθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ ετήσια 

στοιχεία για τις αφίξεις ταχύπλοων, ιστιοπλοϊκών, κλπ µε µεγάλη προθυµία 

πρότειναν να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία αυτά, δεδοµένου ότι 

χρειάζεται επιπλέον εργασία ώστε να ελεγχθούν οι ηµερήσιες καταγραφές. Ένα 

σκάφος µπορεί να µείνει στο λιµάνι πάνω από µία µέρα οπότε θα πρέπει να 

αφαιρεθεί από την λίστα των αφίξεων, δεδοµένου ότι οι ηµερήσιες καταγραφές 

αφορούν όλα τα σκάφη που βρίσκονται στο λιµάνι είτε έχουν έρθει την µέρα εκείνη 

είτε έχουν παραµείνει από προηγούµενες ηµέρες. ∆εδοµένου ότι ο ακριβής αριθµός 

αφίξεων σκαφών αναψυχής στο λιµένα του Κατακόλου δεν θα συµβάλλει στο σύνολο 

της µελέτης αφού δεν υπάρχουν στοιχεία συγκριτικά (αφίξεις σε άλλα λιµάνια, 

συγκεντρωτικό χώρας) δεν ζητήθηκε από το λιµεναρχείο Κατακόλου να γίνει η 

συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων. Όταν τα στοιχεία αυτά θα 

συλλέγονται για την ανώτερη διοικητική αρχή τους, και θα είναι διαθέσιµα και σε 

άλλους φορείς, και θα υπάρχουν και στοιχεία για τα άλλα λιµάνια τότε θα 

χρησιµοποιηθούν ως στατιστικά στοιχεία. 

Αφίξεις στο αεροδρόµιο Ζακύνθου 

Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού στο αεροδρόµιο Ζακύνθου, το 2011, ήταν 447.885 

επιβάτες στο σύνολο των 13.758.094 επιβατών που έφτασαν στα 39 αεροδρόµια της 

χώρας (πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Το αεροδρόµιο Ζακύνθου κατέχει 

την 8η θέση στις αφίξεις από το εξωτερικό (τα 7 πρώτα αεροδρόµια είναι της Αθήνας, 
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του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Θεσ/κης, της Κω, της Κέρκυρας και των Χανίων) και 

την 26η θέση στις αφίξεις επιβατών εσωτερικού (11.886 επιβάτες το 2011) 

 

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται: 

Στα πλαίσια των προτάσεων των τοπικών φορέων αλλά και των ΣΜΠΕ για τη 

δηµιουργία ανεξάρτητου κλιµακίου τεχνικών συµβούλων υποβοήθησης της τοπικής 

κοινωνίας για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ελέγχου στο σύνολο των εργασιών της έρευνας και εκµετάλλευσης-παραγωγής 

υδρογονανθράκων, αλλά και της ίδρυσης οργανισµού Ελέγχου και Συντονισµού για 

την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών υψηλού κινδύνου σε διασύνδεση µε το 

κλιµάκιο τεχνικών συµβούλων (όπως φαίνεται στις προτάσεις στην αρχή του 

παρόντος εγγράφου) να προληφθεί στα αντικείµενα αυτών των φορέων και η 

καταγραφή και παρακολούθηση ευρύτερων κοινωνικο-οικονοµικών δραστηριοτήτων 

στις περιοχές του ∆. Πατραϊκού και ∆. Κατακόλου, όπως είναι καταγραφή στοιχείων 

για την κρουαζιέρα, τουρισµό, παράκτιες δραστηριότητες, µεταφορές, κλπ τοπικού 

ενδιαφέροντος συνθήκες, πριν και µετά την έναρξη των δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων, ώστε να διαπιστωθεί η τυχούσα επίδραση από αυτές. Επίσης να 

ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις από την αποµάκρυνση των δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων και την αποκατάσταση των χώρων. 

 

Παρατήρηση: Περί οπτικής διαταραχής, αποκατάστασης τοπίου, 

αντισταθµιστικά. (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Υπουργείο 

Πολιτισµού-Έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού (υπ’αριθµ’ 9139/20.6.2012) 

«Παρατηρήσεις σχετικά µε την ΣΜΠΕ»,) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι ενδείξεις συνδυασµού τουρισµού-κρουαζιέρας και 

δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων είναι ενθαρρυντικές. 

Ωστόσο οι τελικές προτάσεις για την επίλυση πιθανών προβληµάτων αλλά και την 

αποκατάσταση του τοπίου σε σχέση µε την οπτική διαταραχή από τις µόνιµες 

εγκαταστάσεις στο φυσικό τοπίο και ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις στο τουρισµό θα 

πρέπει να αναµείνουν την εκπόνηση της εξειδικευµένης ΜΠΕ ανά θέση γεώτρησης 

και ανά θέση παραγωγής, ώστε οι τοπιολογικές παράµετροι να καταστούν επαρκώς 

συγκεκριµένες. 

Σε σχέση µε τα αντισταθµιστικά µέτρα, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ζηµιές, ισχύει 

ότι και παραπάνω: θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθούν στα πλαίσια των ΜΠΕ. 

Σε σχέση µε τη γενικότερη ανταποδοτικότητα που η εκµετάλλευση των 

υδρογονανθράκων αναµένεται να έχει στην τοπική κοινωνία, σηµειώνεται ότι πέραν 

της σηµαντικής αναπτυξιακής ώθησης που θα επέλθει στην εθνική οικονοµία και της 
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συνεπαγόµενης βελτίωσης των τοπικών µεταβιβάσεων, για το επίπεδο της 

Περιφέρειας το άρθρο 8 του ν. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 161 

του ν. 4001/2011, προβλέπει την επιβολή περιφερειακού φόρου µε συντελεστή πέντε 

τοις εκατό (5%) επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατός του αναδόχου.  

 

Παρατήρηση: Απουσία για υποχρεωτική εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών 

συστηµάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ ISO 14000, EMAS) ... (Περιφέρεια 

∆. Ελλάδας) 

Στο κεφάλαιο 3.4 της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού (σελ.: 45-62) αναφέρονται και 

περιγράφονται αναλυτικά όλα τα νοµοθετικά εργαλεία, συµβάσεις συστήµατα που 

οφείλουν να ακολουθούν οι αδειούχοι. Μεταξύ αυτών το σύστηµα ΕΛΟΤ (σελ. 58). 

Αντίστοιχα και στη ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου. 

Συγκεκριµένα το κείµενο στις ΣΜΠΕ ανέφερε: 

Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) παρέχουν το πλαίσιο για τη 

συστηµατική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών 

των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών των οργανισµών, µε στόχο τη 

συµµόρφωση µε τις νοµικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της 

ρύπανσης.  

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδοµένο παγκοσµίως πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και 

εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Το 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 αποτελεί τη βάση για την εφαρµογή και άλλων σχηµάτων 

πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό Σύστηµα 

Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επιπροσθέτως, έχει 

σχεδιαστεί ώστε να είναι συµβατό µε άλλα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης, όπως 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων 

διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης (www.elot.gr/). 

Συµπληρωµατικές σχετικές πληροφορίες παρέχονται παρακάτω: 

Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) 

● ISO 14001: Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρµογή 

Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆). Καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ΣΠ∆ 

έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να µειώσει την περιβαλλοντική της 

επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση. Τα υπόλοιπα 

µέρη της σειράς ISO 14000 είναι πρότυπα καθοδήγησης που αφορούν στην 

περιβαλλοντική διαχείριση. 

● EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme): Το EMAS (Σύστηµα Οικολογικής 

∆ιαχείρισης & Ελέγχου) είναι ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης για 
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τους διάφορους οργανισµούς που αποσκοπεί στη διαρκή οικολογική πρόοδο των 

βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις σε αξιολόγηση και 

βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, καθώς και στην 

διαρκή ενηµέρωση του κοινού (ΥΠΕΚΑ: http://j.mp/15YtxQp)  

Το EMAS εφαρµόζεται µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το ISO 14001 

παγκοσµίως. 

Η κυριότερη διαφορά που διακρίνει κανείς µεταξύ του EMAS και του ISO 14001 είναι 

πως το EMAS δεν επικεντρώνεται µόνο στην εγκαθίδρυση ενός πιστοποιηµένου 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και στην έκθεση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιδόσεων του οργανισµού στην κρίση των 

φορέων αξιολόγησης, των ενδιαφεροµένων φορέων και των εργαζοµένων 

http://j.mp/15YtVye, άρθρο ∆ρ. Σ. Μεγαλόφωνου).  

Ένας οργανισµός προκειµένου να εγκαθιδρύσει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΜΑS θα πρέπει αρχικά να διενεργήσει µια 

περιβαλλοντική επισκόπηση και να διερευνήσει πλήρως τις υπάρχουσες νοµοθετικές 

και ρυθµιστικές απαιτήσεις. Επίσης, να εντοπίσει τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές 

πτυχές που τον αφορούν - όρος ανάλογος µε αυτόν των «περιβαλλοντικών 

θεµάτων» του ISO 14001 - καθώς και να εξετάσει όλες τις υφιστάµενες πρακτικές και 

διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα όσον αφορά το θέµα των περιβαλλοντικών πτυχών, ο κανονισµός EMAS 

είναι πιο αναλυτικός εν συγκρίσει µε τον ISO 14001, περιγράφοντας µε σαφήνεια την 

έκταση των απαιτήσεων που αφορούν τόσο τις άµεσες όσο και τις έµµεσες 

περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς αυτές θα αποτελέσουν αντικείµενο επιθεώρησης 

κατά τη διαδικασία καταχώρισης του οργανισµού. Ο οργανισµός θα πρέπει όχι µόνο 

να επιδεικνύει µία συνεχή συµµόρφωση µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία 

συνδυασµένη µε άµεση γνώση των περιβαλλοντικών συνεπειών, αλλά παράλληλα 

να προβεί σε µία διαδικασία συνεχούς επανεξέτασης και αξιολόγησης των επιδόσεών 

του µε στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού συµβάλλει 

και ο θεσµός του εσωτερικού περιβαλλοντικού ελέγχου που περιγράφεται 

λεπτοµερώς από τον EMAS, ο οποίος και αποτελεί κατ΄ ουσίαν το µοναδικό 

«εργαλείο» συνεχούς αυτοαξιολόγησης των δραστηριοτήτων του οργανισµού 

αναφορικά µε την αποτελεσµατική εφαρµογή και λειτουργία του ΣΠ∆. Η βασική 

προϋπόθεση πριν την έναρξη οποιασδήποτε δηµοσιοποίησης ή δηµοσίευσης 

αναφορικά µε το EMAS είναι πως οποιαδήποτε περιβαλλοντική πληροφορία που 

φέρει το λογότυπο του EMAS, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει επικυρωθεί από τον 

επιθεωρητή περιβάλλοντος. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, αναφορικά µε την 

πιστοποίηση ενός ΣΠ∆ σύµφωνα µε τα πρότυπα του EΜΑS, θα πρέπει να 

επιβεβαιώσουν το βαθµό συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού. Οι 

επιθεωρητές θα ακολουθήσουν τέσσερα βασικά στάδια στην προσπάθειά τους αυτή, 
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διαπράττοντας κατά σειρά µία εξέταση των εγγράφων του οργανισµού, µία επίσκεψη 

στο χώρο των δραστηριοτήτων καθώς και συζήτηση µε το προσωπικό του 

οργανισµού, µία σύνταξη έκθεσης προς τη διεύθυνση του οργανισµού και τέλος, µία 

επίλυση των ζητηµάτων που προκύπτουν από αυτή. Κατόπιν της επιθεώρησης 

αυτής και της επίλυσης κάθε µη-συµµόρφωσης, ο επιθεωρητής θα προχωρήσει στην 

επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης του οργανισµού τεκµηριώνοντας τη 

γνωµάτευσή του µε βάση µία έκθεση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα θέµατα που 

καλύφθηκαν κατά τη διαδικασία  της επιθεώρησης. Μετά την ολοκλήρωση της 

παραπάνω διαδικασίας, και σε συνεργασία µε τον αρµόδιο φορέα που κάθε κράτος-

µέλος έχει ορίσει, είναι πλέον εφικτή η επιτυχής καταχώριση του εν λόγω οργανισµού 

στον EMAS. Ο αρµόδιος φορέας είναι βέβαια αυτός που φέρει και την ευθύνη για την 

ικανοποίηση της βασικής απαίτησης του κανονισµού περί δηµιουργίας 

τυποποιηµένων, ανεξάρτητων και αµερόληπτων δοµών και µέσων επικοινωνίας των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισµών µε τα αντίστοιχα ενδιαφερόµενα µέρη 

(www.plant-management.gr/index.php?id=1841, άρθρο ∆ρ. Σ. Μεγαλόφωνου). 

Από τις 11 Ιανουαρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 

– EMAS III του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 

2009, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS III). 

Ολοκληρώνοντας την ανταπόκριση στην παρατήρηση της διαβούλευσης σχετικά µε 

τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αναφέρονται τα εξής: 

Τα βασικά ΣΠ∆ (ISO 14001 και EMAS) είναι αποκλειστικώς εκούσιας εφαρµογής. Η 

υιοθέτησή τους και η ενσωµάτωση στην οργανωτική και λειτουργική δοµή µιας 

επιχείρησης εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση της επιχείρησης αυτής να 

διαχειριστεί τα περιβαλλοντικά της ζητήµατα µε συστηµατικό τρόπο. 

Εποµένως, αντίκειται στο βασικό χαρακτήρα των συστηµάτων αυτών η υποχρεωτική 

τους επιβολή. Κατά την έννοια αυτή, δεν θα ήταν δόκιµο να προταθεί η εισαγωγή 

σχετικής υποχρέωσης στην έγκριση της ΣΜΠΕ. Είναι όµως δόκιµη και προτείνεται, η 

διατύπωση σχετικής κατεύθυνσης, η οποία θα µπορούσε να αφορά σε απαίτηση 

συστηµατικής περιβαλλοντικής διαχείρισης γενικά, και ειδικότερα παραίνεση για την 

πιστοποίησή της σύµφωνα µε τα ένα από τα παραπάνω πρότυπα. 

 

Παρατήρηση: Να γίνει αναφορά για µέτρα διαχείρισης απόρριψης έρµατος 

πλοίων. ... (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ/Τ∆Ε) 

Μέτρα διαχείρισης των διαφόρων περιπτώσεων απορρίψεων του έρµατος των 

ερευνητικών σκαφών για υδρογονανθράκων (σύµφωνα µε τη MARPOL) 

περιλαµβάνονται στο Κεφ. 5.2.5. της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού (σελ. 219), στο Κεφ 5.3.6. 

(σελ. 232), στο Κεφ. 5.4.6. (σελ.: 256). Αντίστοιχα στις σελίδες 219, 223, 246 για τη 



 23 

ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου. Επιπρόσθετα, υπενθυµίζεται ότι παγίως, σύµφωνα µε το 

ν. 743/1977 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως 

τροποποιηµένος ισχύει, απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα κάθε ουσίας που θα 

µπορούσε να προκαλέσει ρύπανση, ενώ και η απόρριψη µη-ρυπογόνων ουσιών 

υπόκειται σε πρότερη αδειοδότηση από τις λιµενικές αρχές. 

 

Παρατήρηση: Να γίνει δεσµευτική η εφαρµογή της Zero Discharge Policy για τα 

γεωτρητικά ρευστά. (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ/Τ∆Ε) 

Όπως προαναφέρθηκε, η νοµοθεσία προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

απαγορεύει την απόρριψη στη θάλασσα κάθε ουσίας που θα µπορούσε να 

προκαλέσει ρύπανση, ενώ και η απόρριψη µη-ρυπογόνων ουσιών υπόκειται σε 

πρότερη αδειοδότηση από τις λιµενικές αρχές. 

Η Πολιτική Μηδενικών Εκροών (Zero Discharge Policy) θα µπορούσε να αποτελέσει 

ένα εργαλείο περαιτέρω προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά αυτό 

αφορά κυρίως τις επικείµενες ΜΠΕ του κάθε συγκεκριµένου έργου, εγκατάστασης ή 

δραστηριότητας που θα σχεδιασθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος 

έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων κάθε περιοχής. 

Η συζήτηση εντός της επιστηµονικής κοινότητας για τη Zero Discharge Policy είναι 

ενεργή και αναζητά τόσο τις περιπτώσεις εκείνες που ενδείκνυται ο µηδενισµός των 

εκροών όσο και την αντιπαραβολή της µεθόδου µε εναλλακτικές δυνατότητες 

αδρανοποίησης πριν την απόρριψη, µηδενισµού απόρριψης µόνο των τοξικών 

ουσιών κ.ά. Ορισµένα βασικά σηµεία γύρω από τη Zero Discharge Policy 

κωδικοποιούνται ως εξής: 

• Η αναγκαιότητα µηδενισµού εκροών οποιωνδήποτε επιβλαβών ουσιών 

(τοξικών, επικίνδυνων, ρυπογόνων κ.ά.) είναι σήµερα επιβεβληµένη, τόσο 

λόγω νοµικών υποχρεώσεων που έχουν θεσπιστεί στην εθνική νοµοθεσία και 

σε διεθνείς συνθήκες, όσο και λόγω της πλήρους συνειδητοποίησης των ορίων 

και ευαισθησιών του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

• Ο γενικός µηδενισµός κάθε απόρριψης δεν επιτυγχάνεται χωρίς συνέπειες. Η 

κυριότερη εξ αυτών αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 

συγκέντρωση και κυρίως από τη µεταφορά των αποβλήτων από το σηµείο 

παραγωγής τους έως το σηµείο παραλαβής για αδρανοποίηση και τελική 

διάθεση. Επιπλέον, η συγκέντρωση των αποβλήτων από γεωτρητικές ή 

αντλητικές δραστηριότητες και η µεταφορά τους σε κατάλληλη εγκατάσταση 

επεξεργασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί «άλλοθι» για τη χρήση επικίνδυνων, 

τοξικών ή ρυπογόνων ουσιών (µε τη λογική ότι τελικώς θα συλλεγούν και δεν 

θα διατεθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον). Και τούτο διότι, κατά τη χρήση τους οι 

ουσίες αυτές θα µπορούσαν να διαφύγουν είτε σε περίπτωση συνεχών 
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µικροδιαρροών είτε µεγάλων επεισοδίων (π.χ. θραύσεις ή ρηγµατώσεις 

σωληνώσεων, µικρά ή µεγαλύτερα ατυχήµατα κ.λπ.). 

• Ως πιο δόκιµη λύση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον από τη χρήση υλικών και ουσιών στις δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων και τα ενδεχόµενα απόρριψης ή διαφυγής τους, διαφαίνεται 

ότι είναι µια ιεραρχηµένη προσέγγιση του όλου ζητήµατος, ως εξής: 

(1) Επιλογή προς χρήση των περιβαλλοντικά συµβατότερων κάθε φορά 

υλικών. Π.χ. στην γεωτρητική ιλύ, θα πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα 

χρήσης υγρών µε βάση το νερό (water-based fluids, WBFs) και 

πρόσθετων φυσικής προέλευσης (π.χ. βαρυτίνη, αργιλικές ουσίες, 

λιπαντικές µορφές άνθρακα όπως λιγνίτης κ.ά.), αντί των µη-υδατικών 

υγρών (nonaqueous base fluids, NABFs), των οποίων οι σύγχρονες 

εκδοχές βασίζονται στην πλειοψηφία τους σε συνθετικά λιπαντικά. 

(2) Επεξεργασία των στερεών αποβλήτων της γεώτρησης, δηλαδή των 

πετρωµάτων που θρυµµατίζονται και ανελκύονται από το γεωτρύπανο, 

ώστε να απαλλαγούν πλήρως ή στο µέγιστο δυνατό βαθµό από τα υγρά 

γεώτρησης. Κατόπιν, και εφόσον επιτευχθεί και επιβεβαιωθεί η 

ικανοποιητική ποιότητά τους, τα απόβλητα αυτά µπορούν να διατεθούν 

σε κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις του θαλάσσιου πυθµένα, µέρος του 

οποίου εξαρχής αποτελούσαν. 

(3) ∆ιαχείριση των χρησιµοποιηµένων υγρών γεώτρησης ανάλογα µε το 

είδος τους. Τα µεν WBFs που επιβεβαιωµένα δεν περιέχουν επικίνδυνες, 

τοξικές ή ρυπογόνες ουσίες, θα µπορούσαν να διατεθούν στη θάλασσα, 

εφόσον προηγηθεί κατάλληλη άδεια βάσει της νοµοθεσίας προστασίας 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα δε NABFs θα πρέπει να συλλέγονται 

επιµελώς και να επιστρέφονται στον προµηθευτή, για αναγέννηση ή 

ανακύκλωση. Αυτή η πρακτική άλλωστε διατυπώθηκε και στις ΣΜΠΕ 

(σελ. 224 ΣΜΠΕ Πατραϊκού, σελ. 214 ΣΜΠΕ Κατακόλου). 

 

Παρατήρηση: Υποεκτίµηση επιπτώσεων χρήσης ηχοβολιστικών στα ψάρια, 

αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες. (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας) 

Οι επιπτώσεις αυτές έχουν παρουσιασθεί σε όλη την έκταση που υφίσταται σύµφωνα 

µε τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 5.2.3.3. της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού (σελ.: 214-215) και της 

ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου (σελ.:204-205) περιγράφονται οι επιδράσεις των ηχοβολιστικών 

στα ψάρια σύµφωνα µε την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία και η βαρύτητα της 

εκτίµησης των επιπτώσεων βασίζεται στα υπάρχοντα δεδοµένα και παρατηρήσεις, 

που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι περιορισµένη. Όπως έχει αναφερθεί η ΣΜΠΕ 
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δεν παράγει νέα γνώση, αλλά στηρίζεται στην υπάρχουσα. Παρακάτω στο κεφάλαιο 

5.2.4 (σελ.: 218-219) της ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού και αντίστοιχα στη ΣΜΠΕ ∆. 

Κατακόλου (σελ.: 208-209) περιγράφονται οι επιπτώσεις στην αλιεία, και πάλι 

σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Πάντοτε προτείνονται δράσεις ελέγχου 

και µετριασµού των επιπτώσεων. 

Γενικά σε σχέση µε τις επιπτώσεις σε βιολογικούς πόρους, προστατευόµενα είδη 

περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια 4, 5, και συνιστώνται τα αυστηρότερα µέτρα 

επίβλεψης που ακολουθούνται από διεθνείς οργανισµούς και προτείνονται σχετικές 

MΠE όπου χρειάζεται. 

Επιπροσθέτως αναφέρεται η απολύτως απροβληµάτιστη διεξαγωγή των 

ηχοβολιστικών («σεισµικών») ερευνών από την εταιρεία PGS σε εκτεταµένες 

θαλάσσιες περιοχές (περιλαµβανόµενων περιοχών του Ιονίου) που εµπεριείχαν 

θέσεις µε ευαισθησία ως προς τα αλιευτικά πεδία και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Οι 

έρευνες αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε χρόνο µεταγενέστερο των ΣΜΠΕ (Νοε-2012 

ως Φεβ-2013), αφού προηγουµένως είχε υποβληθεί ένα αναλυτικό Περιβαλλοντικό 

Σχέδιο ∆ράσης (Environmental Action Plan), µέσω του οποίου λήφθηκαν όλα τα 

κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη των επιπτώσεων τόσο στον τοµέα της αλιείας όσο 

και στα κητώδη, στις προστατευόµενες περιοχές κ.ά. Το αποτέλεσµα ήταν η 

διεξαγωγή 12.500 km σεισµικών γραµµών, χωρίς να καταγραφεί κανενός είδους 

πρόβληµα στις ερευνηθείσες περιοχές ή στην ευρύτερη εµβέλειά τους. Εποµένως, 

υφίσταται µια έµπρακτη απόδειξη ότι οι σεισµικές έρευνες µπορούν, όταν λαµβάνεται 

η κατάλληλη µέριµνα, να πραγµατοποιηθούν µε τρόπο απολύτως αβλαβή για την 

αλιεία, αλλά και για τις άλλες παραµέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Παρατήρηση: Απουσία αναφοράς στο Deepwater Horizon – να υπάρχει σχετικό 

κεφάλαιο (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ/Τ∆Ε). 

Στις 20 Απριλίου 2010 σηµειώθηκε µια σειρά εκρήξεων στην κεφαλή της γεώτρησης 

Macondo στοιχίζοντας τη ζωή σε 11 ανθρώπους, βυθίζοντας το γεωτρύπανο 

Deepwater Horizon και οδηγώντας στη διασπορά 4 εκατοµµυρίων βαρελιών αργού 

πετρελαίου στο κόλπο του Μεξικού.  

Η πετρελαιοκηλίδα προκάλεσε διαταραχή στην οικονοµία όλης της περιοχής, 

κατέστρεψε µεγάλο µέρος της αλιείας και σηµαντικούς οικοτόπους, και έφερε στην 

επικαιρότητα τους κινδύνους των βαθιών γεωτρήσεων. Ο πρόεδρος Οµπάµα 

σχηµάτισε µία επταµελή επιτροπή που εξέτασε τη καταστροφή, ανέλυσε τα αίτια και 

τις επιπτώσεις και πρότεινε δράσεις αναγκαίες για την ελαχιστοποίηση τέτοιων 

κινδύνων στο µέλλον (Anderson et al. (2011). Deep Water: The Gulf oil Disaster and 

the future of offshore Drilling. Report to the President. National Commission on the 

BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, 381p). 



 26 

Εκτενείς εκθέσεις και υλικό βρίσκονται στον ιστότοπο www.oilspillcommission.gov,. 

Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της ανωτέρω έκθεσης (Anderson et al., 2011) 

είναι: 

• Η καταστροφή της γεώτρησης του Macondo θα µπορούσε να είχε προληφθεί. 

• Οι άµεσες αιτίες της καταστροφής του Macondo µπορούν να εντοπιστούν σε µια 

σειρά αναγνωρίσιµων λαθών που έγιναν από την BP, Halliburton, Transocean και 

που αποκαλύπτουν τέτοιες συστηµατικές παραλείψεις στη διαχείριση των 

κινδύνων, ώστε να τεθεί υπό αµφισβήτηση η κουλτούρα της ασφάλειας του 

συνόλου του κλάδου. 

• Η εξερεύνηση πηγών ενέργειας και η παραγωγή σε βαθειά νερά, ιδιαίτερα στα 

όρια της εµπειρίας, ενέχουν κινδύνους για την οποίους ούτε η βιοµηχανία ούτε η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε επαρκώς προετοιµασθεί, αλλά για τα οποία µπορούν 

και πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για το µέλλον. 

• Για να διασφαλισθεί η ανθρώπινη ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος, 

η ρυθµιστική εποπτεία της µίσθωσης, ενεργειακής εξερεύνησης και παραγωγής, 

απαιτούνται µεταρρυθµίσεις, ακόµη και πέρα από τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις 

που έχουν ήδη δροµολογηθεί µετά την καταστροφή του Deepwater Horizon. 

Θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις θα χρειασθούν τόσο στη δοµή των υπευθύνων της 

ρυθµιστικής εποπτείας, όσο και στην εσωτερική τους διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για να διασφαλιστεί η πολιτική αυτονοµία τους, τεχνικές γνώσεις, και 

η πλήρης εξέταση όλων των ανησυχιών σχετικά µε τη περιβαλλοντική 

προστασία. 

• Επειδή η ρυθµιστική εποπτεία από µόνη της δεν θα είναι επαρκής για να 

εξασφαλίσει επαρκή ασφάλεια, η βιοµηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου θα 

πρέπει να κάνει τα δικά της βήµατα ώστε να αυξήσει θεαµατικά την ασφάλεια σε 

όλη τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών αυτο-αστυνόµευσης, 

που να συµπληρώνουν τη κυβερνητική επιβολή του νόµου. 

• Η τεχνολογία, νόµοι και κανονισµοί και πρακτικές για τον περιορισµό, την 

αντιµετώπιση, και τον καθαρισµό των διαρροών πετρελαίου υστερούν σε σχέση 

µε τους πραγµατικούς κινδύνους που συνδέονται µε γεωτρήσεις βαθέων υδάτων 

σε µεγάλες, υψηλής πίεσης υπεράκτιες δεξαµενές πετρελαίου και φυσικού αερίου 

που βρίσκονται χιλιάδες πόδια κάτω από την ωκεάνια επιφάνεια. Η Κυβέρνηση 

πρέπει να κλείσει το υπάρχον κενό και η βιοµηχανία πρέπει να υποστηρίξει και 

όχι να αντισταθεί σε αυτή την προσπάθεια. 

• Η επιστηµονική κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ευαίσθητα 

περιβάλλοντα στα βαθιά νερά του Κόλπου, κατά µήκος των παράκτιων 

οικοτόπων της περιοχής, καθώς και σε περιοχές που προτείνονται για 

περισσότερες γεωτρήσεις, όπως η Αρκτική, είναι ανεπαρκής. Το ίδιο ισχύει και 
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για τις επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων στους ανθρώπους και το φυσικό 

περιβάλλον.  

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Η πετρελαιοκηλίδα από την εξέδρα Deepwater Horizon απείλησε άµεσα ένα 

πλούσιο, παραγωγικό θαλάσσιο οικοσύστηµα. Για τον περιορισµό τόσο των άµεσων 

όσο και έµµεσων δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η BP και η 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση (των ΗΠΑ) πήραν προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση 

του άνευ προηγουµένου µεγέθους της διαρροής. 

∆υστυχώς, πλήρη στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος από 

την ακτογραµµή έως τα βαθιά ύδατα στον Κόλπο, σε γενικές γραµµές δεν υπήρχαν. 

Ακόµα και τώρα, οι πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των ζηµιών που συνδέονται µε 

τη διαρροή πετρελαίου υλοποιείται αποσπασµατικά: αναφορές για εµφανώς 

καλυµµένη µε πετρέλαιο και νεκρή άγρια φύση, µολυσµένα έλη, και άψυχα κοράλλια 

βαθέων υδάτων. Επιπλέον, οι επιστηµονικές γνώσεις των θαλάσσιων κοινωνιών 

βαθέων υδάτων είναι περιορισµένη, ακριβώς εκεί που ένας σηµαντικός όγκος του 

πετρελαίου που διεσπάρη φυσικώς και χηµικώς από το φρεάτιο, σε µικρά σταγονίδια. 

Οι επιστήµονες απλά δεν γνωρίζουν ακόµη πώς να προβλέψουν τις οικολογικές 

συνέπειες και επιπτώσεις σε είδη-δείκτες που θα µπορούσαν να προκύψουν από την 

έκθεση του πετρελαίου στη στήλη του νερού, τόσο πολύ κάτω και κοντά στην 

επιφάνεια. 

Πολύ περισσότερο πετρέλαιο µπορούσε να προσεγγίσει τη ξηρά, αλλά τα ρεύµατα 

και οι άνεµοι κράτησαν το µεγαλύτερο µέρος στην ανοικτή θάλασσα, και µία µεγάλη 

δίνη εµπόδισε το πετρέλαιο να «καβαλήσει» το Loop Current προς τα Florida Keys. 

Τα πετρελαιοφάγα µικρόβια πιθανότατα διέσπασαν ένα σηµαντικό όγκο του αργού 

που είχε διαρρεύσει, και οι υψηλές θερµοκρασίες βοήθησαν την αποσύνθεση  και 

εξάτµιση - ευνοϊκές συνθήκες που δεν βρίσκονται σε ψυχρότερες υπεράκτιες 

περιοχές (τα µικρόβια που διασπούν το πετρέλαιο µπορούν να είναι ενεργά στο κρύο 

νερό, αλλά σε µικρότερο βαθµό από ό, τι σε θερµότερο νερό). Ωστόσο, όσο 

εκτεταµένες (και σε πολλές περιπτώσεις, σοβαρές) οι ζηµίες στους φυσικούς πόρους, 

εκείνες που παρατηρήθηκαν µέχρι τώρα υπολείπονται από µερικές από τις 

χειρότερες προσδοκίες και αναφερθείσες εικασίες κατά τη διάρκεια των πρώτων 

σταδίων της διαρροής 

Παραµένουν άγνωστα τόσα πολλά που θα γίνουν σαφέστερα µόνο µετά από 

µακροχρόνια παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήµατος (monitoring).  

Οικονοµικές επιπτώσεις 

Η πετρελαιοκηλίδα από την καταστροφή της εξέδρας Deepwater Horizon έθεσε σε 

κίνδυνο δύο τεράστιους οικονοµικούς τοµείς της περιοχής. 
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Ο τουρισµός και η αλιεία, οι βιοµηχανίες που επηρεάσθηκαν ως παράπλευρες 

απώλειες, ήταν πολύ ευαίσθητες τόσο σε άµεση βλάβη του οικοσυστήµατος και, 

έµµεσα, στις δηµόσιες αντιλήψεις και τους φόβους για µολυσµένα θαλασσινά και 

λερωµένες παραλίες.  

Όσον αφορά στις σηµαντικές αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις, σχετίζονται κυρίως 

από την απώλεια της εµπιστοσύνης στην εµπορική αλιεία. Η οικονοµία της ακτής του 

Κόλπου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική αλιεία, τον τουρισµό και την 

παραγωγή ενέργειας – κάθε δραστηριότητα από αυτές επλήγη άµεσα ή έµµεσα από 

τη πετρελαιοκηλίδα από την γεώτρηση Macondo. Απαγόρευση της εµπορικής αλιείας 

από το κράτος – σαν ένα µέτρο προφύλαξης της δηµόσιας υγείας - ταυτόχρονα 

ανέστειλε και το µεγαλύτερο µέρος του κλάδου της αλιείας και της µεταποίησης 

αλιευµάτων, σε εθνικό επίπεδο η δηµόσια ανησυχία ότι τα θαλασσινά δεν ήταν 

ασφαλή για κατανάλωση επιδείνωσε περαιτέρω τον οικονοµικό αντίκτυπο κατά 

µήκος του κόλπου. Οµοίως, η δηµόσια αντίληψη ότι οι κατά τα άλλα καθαρές 

παραλίες, ήταν ή θα γίνουν ρυπασµένες από πετρέλαιο ή ότι η ποιότητα του αέρα 

κατά την περίοδο αιχµής των διακοπών ήταν µειωµένη οδήγησε σε µείωση στις 

κρατήσεις ξενοδοχείων, εστιατορίων, και σε ένα ευρύ φάσµα των παράκτιων 

δραστηριοτήτων. Αξιώσεις για απώλειες υποβλήθηκαν από διάφορους παράγοντες 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ακόµη και η βιοµηχανία πετρελαίου και η βιοµηχανία 

φυσικού αερίου του Κόλπου, οι των εργαζόµενοι, καθώς και η περιφερειακή 

οικονοµία επηρεάστηκαν καθώς η οµοσπονδιακή κυβέρνηση επέβαλε µορατόριουµ 

στις γεωτρήσεις βαθέων υδάτων µε σκοπό την πρόληψη άλλης καταστροφικής 

πετρελαιοκηλίδας, ενώ τα αίτια και οι συνέπειες της έκρηξης αξιολογήθηκαν. 

Η BP συµφώνησε να δεσµεύσει ποσό 20 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για να 

βοηθήσει οικονοµικά τις απώλειες. 

Ανθρώπινη Υγεία 

Το ερώτηµα ως προς το ακριβές ποσοστό των συµπτωµάτων της υγείας που 

οφείλονται στην πετρελαιοκηλίδα είναι σχετικώς δύσκολο να απαντηθεί 

µονοσήµαντα, προς το παρόν.Αξιόπιστες µετρήσεις είναι δύσκολες στην καλύτερη 

περίπτωση. 

Τα προκαταρκτικά πορίσµατα µίας µελέτης αναφέρουν "διαφορική έκθεση" µεταξύ 

εκτεθειµένων και µη εκτεθειµένων ατόµων. 140 ενήλικες και παιδιά που είχαν εκτεθεί 

άµεσα στο πετρέλαιο ήταν, κατά µέσο όρο, δύο φορές πιο πιθανό να αναφέρουν νέα 

σωµατικά ή ψυχολογικά προβλήµατα, σε σχέση µε αυτούς που δεν εκτέθηκαν. 

 

Η εµπειρία του Deepwater Horizon επιβάλλει στη περίπτωση των πιθανών 

γεωτρήσεων στο Ιόνιο τον αυστηρό περιοδικό έλεγχο  πιθανής απώλειας πιέσεων 
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(blow out) και αστοχιών (διάβρωση, φθορά) στις σωληνώσεις/αγωγούς  των 

γεωτρήσεων. 

 

Παρατήρηση: Απουσία εκτενούς αναφοράς στον Πρίνο. Να γίνει αναφορά αν 

υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες σε προηγούµενους παραχωρήσεις (1996) και 

τυχούσες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ/Τ∆Ε). 

Το 2005 εκπονήθηκε από το γραφείο µελετών Β. Λεµπέσης & συνεργάτες η «ΜΠΕ 

για το Πρόγραµµα Θαλάσσιων Ερευνητικών Γεωτρήσεων της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ OIL 

A.E. στις περιοχές εκµετάλλευσης ‘ΠΡΙΝΟΥ’ και ‘Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ’ του Ν. 2779/1999 

(ΦΕΚ 296 Α’)» (168 σελίδες) µε σκοπό να προσφέρει σε όσους λαµβάνουν 

αποφάσεις και στο ενδιαφερόµενο κοινό, σαφείς και εµπεριστατωµένες πληροφορίες 

και εκτιµήσεις πλήρως κατανοητές για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του ερευνητικού Προγράµµατος. Η µελέτη επισηµαίνει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, αξιολογεί τις επιπτώσεις και προτείνει 

κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή / άµβλυνση τους . 

Η ΜΠΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την εκτέλεση του ερευνητικού προγράµµατος, 

στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ατµόσφαιρα, στο ακουστικό περιβάλλον, στη χρήση 

της θάλασσας, στον πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία, στα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

και στις προστατευόµενες περιοχές. Η µελέτη εξέτασε επίσης και τις συσσωρευτικές 

και συνεργιστικές επιπτώσεις από την εκτέλεση του προγράµµατος.  

Παρακάτω µεταφέρουµε τα κυριότερα σχετικά αποτελέσµατα, ώστε να είναι εύκολη η 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα των ΣΜΠΕ ∆. Πατραϊκού και ∆. Κατακόλου, παρότι πρέπει 

να σηµειωθεί ότι στη περίπτωση αυτής της ΜΠΕ το οικόπεδο είχε ήδη δοθεί και 

υπήρχε πρόγραµµα ερευνητικών γεωτρήσεων από την δικαιούχο εταιρεία: 

Θαλάσσιο Περιβάλλον 

Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της προτεινόµενης 

δραστηριότητας (εκτεταµένες οµοιογενείς βενθικές βιοκοινότητες, µικρές µεταβολές 

στα βάθη, περιορισµένες ταχύτητες ρευµάτων, µεγάλη απόσταση από 

προστατευόµενες περιοχές) εκτιµάται ότι οι επιπτώσεις από το πρόγραµµα 

ερευνητικών γεωτρήσεων δεν θα είναι επιβαρυντικές για τη δυναµική του θαλάσσιου 

οικοσυστήµατος της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι 

διαδικασίες εκτέλεσης του έργου και τα γενικά µέτρα που προτείνονται από τη ΜΠΕ. 

Καθώς στην ευρύτερη περιοχή – εκτός της περιοχής µελέτης – έχουν καταγραφεί 

λιβάδια Ποσειδώνιας (φανερόγαµη), θεωρείται αναγκαία η λήψη ειδικών µέτρων ώστε 

να εκµηδενιστούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές µε τη 

φανερόγαµη. Εφόσον τηρηθούν τα ειδικά µέτρα εκτιµάται ότι δεν θα υπάρχουν 

επιπτώσεις τόσο στα υφιστάµενα λιβάδια της Ποσειδώνιας όσο και σε άλλους 
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χώρους όπου παρότι δεν παρατηρείται η φανερόγαµη, δυνητικά θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν περιοχές ανάπτυξής της. 

Ατµόσφαιρα & Ακουστικό Περιβάλλον 

Λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση του πλωτού γεωτρυπάνου από τους 

κοντινότερους αποδέκτες στη στεριά, οι επιπτώσεις υπό συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας είναι αµελητέες. Αντίστοιχα, εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου ή µη 

αναστρέψιµες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από το θόρυβο του 

γεωτρυπάνου. Όσον αφορά δε στις κατοικηµένες περιοχές αυτές δεν πρόκειται να 

επηρεαστούν καθόλου από το θόρυβο λόγω της πολύ µεγάλης απόστασης απ αυτές. 

Χρήση Θάλασσας 

Η επίδραση στο αλιευτικό αποτέλεσµα των επαγγελµατιών αλιέων από την φυσική 

παρουσία του γεωτρυπάνου (λαµβάνοντας υπόψη και την έκταση απαγόρευσης 

ακτίνας 500m γύρω από αυτό) θα είναι µηδαµινή. ∆εδοµένου ότι το πλωτό 

γεωτρύπανο θα είναι εγκατεστηµένο στην κάθε θέση της γεώτρησης µέσα στην 

περιοχή έρευνας περιοχή µόνο για 60 ηµέρες περίπου. Ως εκ τούτου δεν 

αναµένονται κάποιες ουσιαστικές επιπτώσεις στη χρήση της θάλασσας. 

Πιθανά Έκτακτα Περιστατικά 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης ενδέχεται να λάβουν χώρα ορισµένα 

σοβαρά έκτακτα περιστατικά, όπως έκλυση υδρόθειου, πυρκαγιά ή έκρηξη, διαρροή 

πετρελαίου ή άλλων ρύπων, σύγκρουση κλπ. Η πιθανότητα να συµβούν τα 

περιστατικά αυτά είναι πάρα πολύ µικρή, δεδοµένου ότι το προσωπικό του 

γεωτρυπάνου είναι έµπειρο, κατάλληλα εκπαιδευµένο και εξοπλισµένο έτσι ώστε να 

διεκπεραιώνει τις εργασίες του µε τη µέγιστη ασφάλεια. Παρά ταύτα στην περίπτωση 

που συµβεί κάποιο από τα παραπάνω περιστατικά τότε θα εφαρµοσθούν τα σχετικά 

Σχέδια Προστασίας προκειµένου να τεθεί άµεσα και οµαλά υπό έλεγχο το 

περιστατικό και να περιορισθεί στο ελάχιστο η επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον. 

Πληθυσµό και Τοπική Οικονοµία 

Το πρόγραµµα ενδέχεται να έχει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στον πληθυσµό και 

την τοπική οικονοµία καθώς ο σκοπός του προγράµµατος θαλασσίων ερευνητικών  

γεωτρήσεων είναι η ανακάλυψη νέου εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος αργού 

πετρελαίου, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσµα την διατήρηση της λειτουργίας της 

ΚΑΒΑΛΑ OIL ώστε να µπορεί να συνεχίσει να απασχολεί τα 360 και πλέον άτοµα 

που εργάζονται σήµερα είτε άµεσα στην εταιρεία (260) είτε ως εργολαβικό 

προσωπικό (100) στην οικονοµικά ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης. 

Θαλάσσια Κυκλοφορία & ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

∆εν προκύπτουν επιδράσεις ή µεταβολές στις υφιστάµενες κρατικές υποδοµές και 

κρατικές εξυπηρετήσεις και φυσικά ούτε και ανάγκη για την δηµιουργία νέων 
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υποδοµών. Το Λιµεναρχείο Καβάλας γνωστοποιεί προς όλα τα παραπλέοντα σκάφη 

το στίγµα του γεωτρύπανου και ενηµερώνει τους ναυτικούς χάρτες του κόλπου της 

Καβάλας, έτσι ώστε όλα τα παραπλέοντα σκάφη να είναι ενηµερωµένα και να τηρούν 

τους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Εποµένως, δεν αναµένονται επιπτώσεις στη 

θαλάσσια κυκλοφορία τις µεταφορές και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

Ανθρώπινη Υγεία 

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα προκύψουν επιπτώσεις στη δηµόσια 

υγεία. Η εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ OIL θα εφαρµόσει τα απαραίτητα Σχέδια Προστασίας 

προκειµένου να διασφαλίσει την προστασία της δηµόσιας υγείας και την δραστική 

πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων. Ειδικά όσον αφορά στην έκλυση υδρόθειου, όπως 

προαναφέρθηκε, η µεγάλη απόσταση της πλησιέστερης στεριάς από οποιαδήποτε 

σηµείο του πεδίου έρευνας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη δηµόσια 

υγεία σε περίπτωση σχετικού ατυχήµατος. 

Προστατευόµενες Περιοχές 

Η ερευνητική δραστηριότητα δεν λαµβάνει χώρα µέσα σε κάποια προστατευόµενη 

περιοχή. ∆εν αναµένεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε προστατευόµενες περιοχές 

που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή από τις δραστηριότητες του έργου εάν και 

εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες και τα µέτρα που περιγράφονται στη παρούσα 

µελέτη. 

Συσσωρευτικές και Συνεργιστικές Επιπτώσεις 

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον περιορίζονται κυρίως σε 

ακτίνα έως 50m από τη γεώτρηση. Η απόσταση αυτή είναι ιδιαίτερα µικρή ώστε να 

είναι πιθανό ότι η εξέλιξη του προγράµµατος γεωτρήσεων να απαιτήσει νέα 

γεώτρηση µέσα σε ακτίνα 100m από προηγούµενες γεωτρήσεις. Είναι εποµένως 

ιδιαίτερα αποµακρυσµένη η πιθανότητα συσσωρευτικών επιπτώσεων από δύο ή 

περισσότερες γεωτρήσεις σε µικρή απόσταση µεταξύ τους. 

Η ΜΠΕ έχει προτείνει ειδικά µέτρα που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των 

διατρηµάτων ανάλογα µε το που βρίσκεται η θέση της γεώτρησης µέσα στο πεδίο 

έρευνας. Σε ότι αφορά ενδεχόµενες συσσωρευτικές επιπτώσεις σε µεγαλύτερες 

αποστάσεις, τα προτεινόµενα ειδικά µέτρα εκτιµάται ότι εκµηδενίζουν οποιεσδήποτε 

επιπτώσεις στα υφιστάµενα και αποµακρυσµένα λιβάδια Ποσειδώνιας αλλά και στις 

περιοχές που δυνητικά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν φανερόγαµες. 

Επίσης δεν αναµένονται συνεργιστικές επιπτώσεις σε σχέση µε τις δραστηριότητες 

που εκτελούνται ήδη στο θαλάσσιο χώρο (εξέδρες άντλησης Πρίνου και Καβάλας) 

καθώς οι τελευταίες λειτουργούν µε κλειστό κύκλωµα παραγωγής όσον αφορά στους 

υδρογονάνθρακες και εποµένως δεν παράγονται ρεύµατα αποβλήτων που θα 

µπορούσαν να επιβαρύνουν τα αναµενόµενα ρεύµατα αποβλήτων των 

εξερευνητικών γεωτρήσεων. 
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Τέλος σε ότι αφορά στην απόρριψη προϊόντων γεώτρησης σε βάθη µεγαλύτερα των 

100m (πρόταση των ειδικών µέτρων) θεωρείται ότι εφόσον επιλέγεται για κάθε 

γεώτρηση που εµπίπτει στους περιορισµούς που προτείνονται και διαφορετική 

περιοχή απόρριψης δεν θα υπάρξουν συσσωρευτικές επιπτώσεις καθώς το 

προτεινόµενο βάθος και η προτεινόµενη ελάχιστη απόσταση από ενδεχόµενες 

απορρίψεις προηγούµενων γεωτρήσεων κρίνεται επαρκές για τον ικανοποιητικό 

διασκορπισµό των αποβλήτων και εποµένως δεν θα έχουν µετρήσιµες επιπτώσεις 

στα αλιευτικά πεδία της µικρής παράκτιας αλιείας της Θάσου. 

Σύντοµη Περιγραφή των Μέτρων Αντιµετώπισης των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

Τα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετίζονται µε όλες τις 

φάσεις της κάθε γεώτρησης του ερευνητικού προγράµµατος. Στο σχετικό κεφάλαιο 

της µελέτης παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα (γενικά και ειδικά) που 

πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον αλλά και να αντιµετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά πιθανά 

έκτακτα περιστατικά που, αν και απίθανο, ενδέχεται να προκύψουν. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα µέτρα που προτείνονται αφορούν: 

• στην γενική υποστήριξη του γεωτρυπάνου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Προγράµµατος Θαλασσίων Ερευνητικών Γεωτρήσεων και στη συντήρηση του 

εξοπλισµού ώστε να είναι σε θέση να αποδίδει όπως έχει σχεδιαστεί ώστε να 

διασφαλίζει τα απαιτούµενα επίπεδα προστασίας προσωπικού και 

περιβάλλοντος, στα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

προετοιµασία της διατρητικής ιλύος (µόνο ιλύς υδάτινης βάσης επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθεί), 

• στο πρόγραµµα προστατευτικής σωλήνωσης και τσιµέντωσης και γενικά σε όλο 

τον εξοπλισµό ασφαλείας (π.χ. Σύστηµα Αντιµετώπισης Απότοµης Εκτόνωσης –

BOP και στα επίπεδα προστασίας που αυτός θα πρέπει να παρέχει,  

• στα απαραίτητα επίπεδα ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών, αν και σπάνιων, 

έκτακτων περιστατικών (ειδικά έκλυση υδροθείου), 

• στα µέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας κατά την εκτέλεση των 

εργασιών δοκιµής της γεώτρησης (εφόσον κριθεί απαραίτητο να γίνει), 

• στο τρόπο διαχείρισης των διαφόρων ρευµάτων αποβλήτων, 

• στον τρόπο σφραγίσµατος της γεώτρησης σε περίπτωση προσωρινής ή µόνιµης 

αποχώρησης, 

• στο πρόγραµµα παρακολούθησης και ελέγχου του περιβάλλοντος 

Η ΜΠΕ έχει προτείνει και µία σειρά ειδικών µέτρων που αφορούν στον τρόπο 

διάθεσης των διατρηµάτων της γεώτρησης: 
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• Τα διατρήµατα που δεν είναι απαλλαγµένα από υδρογονάνθρακες απαγορεύεται 

να απορρίπτονται στη θάλασσα. Τα διατρήµατα αυτά θα πρέπει να συλλέγονται 

και να µεταφέρονται στις χερσαίες εγκαταστάσεις της ΚΑΒΑΛΑ OIL (Νέα 

Καρβάλη) στη Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιώδους Λάσπης. 

• Όσον αφορά στα διατρήµατα που δεν είναι επιβαρηµένα µε υδρογονάνθρακες 

τότε ανάλογα µε το που βρίσκεται η θέση της εκάστοτε γεώτρησης µέσα στο 

πεδίο προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Έχουν οριοθετηθεί δύο περιοχές στις οποίες επιτρέπεται ή απαγορεύεται 

αντίστοιχα η επιτόπια διάθεση των διατρηµάτων ώστε να εκµηδενιστούν 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις στα υφιστάµενα και αποµακρυσµένα λιβάδια 

Ποσειδώνιας αλλά και στις περιοχές που δυνητικά θα µπορούσαν να 

αναπτυχθούν φανερόγαµες. 

 

Παρατήρηση: Απουσία ανάλυσης, αξιολόγησης διεθνών πρακτικών, 

συστηµάτων διοίκηση, διαχείρισης της πετρελαϊκής βιοµηχανίας µε όρους 

περιβαλλοντικής πολιτικής (πχ. πρότυπα Νορβηγίας, ∆ανίας, Αµερικής, ...)  

στον Πρίνο (Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, ΤΕΕ/Τ∆Ε). 

Τα συστήµατα διοίκησης, διαχείρισης, περιβαλλοντικής πολιτικής (QSHE)  

εκπονούνται από τη δικαιούχο εταιρεία και κρίνονται. Τα συστήµατα αυτά βασίζονται 

σε διεθνή πρότυπα, συµβάσεις κλπ όπως αυτά αναλύονται στο Κεφ 3 και στο 

παράρτηµα των δύο ΣΜΠΕ (∆. Πατραϊκού και ∆. Κατακόλου), όπως και στο  παρόν 

συµπληρωµατικό τεύχος, παραπάνω. 

Οι πρακτικές και τα συστήµατα που ακλουθούν οι χώρες που αναφέρονται 

παραπάνω βασίζονται στα πρότυπα και επιταγές των OSPAR, MARPOL, ISO και τα 

οποία περιγράφονται στο Κεφ. 3.  

 

Παρατήρηση: Οι ΣΜΠΕ δεν περιλαµβάνουν σύγχρονα µοντέλα προσοµοίωσης 

διάδοσης πετρελαίου για την υπό εξέταση περιοχή (Oil spill models) – Το 

σύστηµα ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ δεν επαρκεί. Να γίνουν προγνωστικές εκτιµήσεις 

διασποράς πετρελαιοκηλίδων – (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΓΕΩΤΕΕ Πελ/σου, ∆. 

Στερεάς, ΤΕΕ/Τ∆Ε, Υπουργείο Πολιτισµού - Έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 

Τουρισµού (υπ’αριθµ’ 9139/20.6.2012) «Παρατηρήσεις σχετικά µε την ΣΜΠΕ»,) 

 

Ο προβληµατισµός στο συγκεκριµένο θέµα είναι κατ’ αρχήν δικαιολογηµένος, αλλά 

θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στις ΣΜΠΕ παρουσιάσθηκε παράδειγµα εφαρµογής 

του µοντέλου διασποράς πετρελαιοκηλίδας του ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ στις περιοχές 

ενδιαφέροντος αυτών δηλ, στο ∆υτικό Πατραϊκό και στο ∆υτικό Κατάκολο, συνοπτικά 

στο Κεφάλαιο 4 και αναλυτικά στο Παράρτηµα των ΣΜΠΕ. 
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Το µοντέλο διασποράς πετρελαιοκηλίδων που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

συστήµατος ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ αναφέρεται στις υπάρχουσες µελέτες (ΣΜΠΕ) ως 

παράδειγµα για την πρακτική που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση µε την εκτίµηση 

της επικινδυνότητας στην περιοχή, στην περίπτωση ενός πιθανού περιστατικού 

διαρροής πετρελαίου. 

Το πλέον σηµαντικό σε µια τέτοια µελέτη δεν είναι το αριθµητικό µοντέλο διασποράς 

αυτό καθεαυτό, αλλά τα δεδοµένα αριθµητικής µοντελοποίησης που θα 

χρησιµοποιηθούν για να υπολογιστεί η διασπορά και πιο συγκεκριµένα τα πεδία 

ανέµου, κυµατισµού και θαλάσσιας κυκλοφορίας. Τα συγκεκριµένα δεδοµένα θα 

πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον µια δεκαετία – κατά προτίµηση την τελευταία - 

ώστε τα µέσα µηνιαία πεδία που θα χρησιµοποιηθούν να µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως αντιπροσωπευτικά. 

Επιπλέον, η χωρική ανάλυση των δεδοµένων αυτών πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, 

κυρίως όσον αφορά τις πληροφορίες της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς είναι 

γνωστό ότι οι σχηµατισµοί µέσης και µικρής κλίµακας διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό 

ρόλο στην περιοχή και η µη σωστή αναπαραγωγή τους στα πεδία κυκλοφορίας 

µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. 

 

Παρατήρηση: Σηµαντικές ελλείψεις όσον αφορά στις επιπτώσεις των 

σεισµικών ερευνών στα θαλάσσια θηλαστικά όπως αυτές περιλαµβάνονται στις 

ΣΜΠΕ για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στο ∆. Κατάκολο 

και το ∆. Πατραϊκό. Επίδραση διαφόρων συχνοτήτων, όρια κλπ (Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, WWF) 

 

Στο κεφάλαιο 5 και των δύο ΣΜΠΕ (υποκεφάλαιο 5.2.3) περιγράφονται εκτενώς και 

αναλυτικά οι επιπτώσεις των σεισµικών ερευνών στα θαλάσσια θηλαστικά και 

χελώνες και προτείνονται δράσεις µετριασµού αυτών σύµφωνα µε τις διεθνείς 

συµβάσεις, ενώ στο Παράρτηµα (Παράρτηµα Γ) και των δύο ΣΜΠΕ παρατίθεται 

ολόκληρη η καθοδήγηση ACCOBAMS, όπου υπάρχουν πληροφορίες για 

συχνότητες, όρια κλπ. 

Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό η προαναφερθείσα περιβαλλοντικώς 

απροβληµάτιστη διεξαγωγή των 12.500 km σεισµικών γραµµών από την PGS στο 

διάστηµα Νοε-2012 ως Φεβ-2013, ως έµπρακτη απόδειξη ότι οι σεισµικές έρευνες 

µπορούν, όταν λαµβάνεται η κατάλληλη µέριµνα, να πραγµατοποιούνται µε τρόπο 

απολύτως αβλαβή για τις παραµέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών « οι 

ΣΜΠΕ για το Κατάκολο και το Πατραϊκό κόλπο περιγράφουν µέτρα µετριασµού των 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο  βιολογικό περιβάλλον, αφού έλαβαν υπόψη αυτά που 
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ακολουθούνται σε αντίστοιχες σεισµικές έρευνες µε airgun σε άλλες χώρες, όπως UK 

JNCC, U.S MMS, EA, IFC. Συγκεκριµένα στις ΣΜΠΕ το συνιστώµενο πρωτόκολλο 

για τη µείωση του κινδύνου ακουστικού τραυµατισµού για τα θαλάσσια θηλαστικά και 

τις θαλάσσιες χελώνες περιλαµβάνει βαθµιαία αύξηση της ακουστικής ισχύος (ώστε 

να δοθεί επαρκής χρόνος αποµάκρυνσης σε τυχόν οχλούµενα κητώδη), οπτική και 

ακουστική παρακολούθηση από έµπειρους παρατηρητές και χρήστες. Τα επιµέρους 

µέτρα που προτείνονται είναι από τα πλέον αυστηρά που ακολουθούνται στις 

περισσότερες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται ο τερµατισµός λειτουργίας των airgun αν 

ένα κητώδες ή χελώνα εισέλθει στη ζώνη ασφαλείας µε τις κατευθυντήριες γραµµές 

Αυστραλίας και των U.S. και MMS, ενώ του JNCC δεν απαιτούν κλείσιµο των πηγών 

ήχου. Επίσης, η ζώνη ασφαλείας ορίζεται στα 500 µέτρα όπως στους τρεις από τους 

τέσσερεις προαναφερόµενους φορείς. Η WWF προτείνει ως ζώνη ασφαλείας το ένα 

ναυτικό µίλι χωρίς όµως να το τεκµηριώνει από τη διεθνή βιβλιογραφία». 

 

Παρατήρηση: Επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία. (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) 

 

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα προκύψουν επιπτώσεις στη δηµόσια 

υγεία. Το παράδειγµα του ΠΡΙΝΟΥ είναι µία αισιόδοξη προοπτική. Εφόσον 

εφαρµοστούν τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία σχέδια (π.χ. Σχέδια Υγιεινής και 

Ασφάλειας, Πυροπροστασίας, Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων κ.ά.), 

προκειµένου να διασφαλισθεί η προστασία της δηµόσιας υγείας και την δραστική 

πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων, δεν θα υπάρξουν προβλήµατα. Ειδικά όσον αφορά 

στην έκλυση υδρόθειου, η απόσταση της πλησιέστερης στεριάς από τα πεδία 

έρευνας αποτελεί µία εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη δηµόσια 

υγεία σε περίπτωση σχετικού ατυχήµατος, το οποίο πάντως δεδοµένου του 

τρέχοντος επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισµού και της οργανωσιακής επίγνωσης 

γύρω από το θέµα, θα πρέπει να θεωρείται εξόχως απίθανο. Για παράδειγµα, στις  

ιδιαίτερα αυξηµένες σε H2S ερευνητικές και παραγωγικές γεωτρήσεις της Καβάλας 

από το 1974 που ξεκίνησαν (ερευνητική γεώτρηση «ΠΡΙΝΟΣ-1») ως σήµερα, δεν 

έχει ευτυχώς σηµειωθεί σχετικό ατύχηµα. 

Στη περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος, όπως αναφέρεται στην έκθεση για το 

Deepwater Horizon δεν είναι γνωστό  είναι ακριβώς τι ποσοστό των συµπτωµάτων 

της υγείας οφείλεται στην πετρελαιοκηλίδα, ενώ αξιόπιστες µετρήσεις είναι δύσκολες 

στην καλύτερη περίπτωση. 

Τα προκαταρκτικά πορίσµατα µίας µελέτης αναφέρουν "διαφορική έκθεση" µεταξύ 

εκτεθειµένων και µη εκτεθειµένων ατόµων. 140 ενήλικες και παιδιά που είχαν εκτεθεί 

άµεσα στο πετρέλαιο ήταν, κατά µέσο όρο, δύο φορές πιο πιθανό να αναφέρουν νέα 

σωµατικά ή ψυχολογικά προβλήµατα, σε σχέση µε αυτούς που δεν εκτέθηκαν. 
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Παρατήρηση: Προκύπτει πως για την σύνταξη της ΣΜΠΕ ακολουθήθηκε κατά 

γράµµα η διάρθρωση των Κεφαλαίων που είχε υιοθετηθεί για την ΣΜΠΕ της 

Κύπρου. Επιπρόσθετα, προκύπτει κι ένα πρόβληµα δεοντολογίας καθώς 

ολόκληρο το Κεφάλαιο 5 (και των 2 µελετών) που τιτλοφορείται: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 

Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» αποτελεί κατά λέξη µετάφραση του αντίστοιχου 

Κεφαλαίου 5 της ΣΜΠΕ που συνετάχθη για την ΑΟΖ της Κύπρου, µε 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης 15/11/2008 χωρίς να γίνεται ούτε καν µνεία στον 

Κατάλογο Συµµετεχόντων (Παράρτηµα Α’) στη µελέτη αυτή. (Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων) 

Οι βασικοί άξονες που ελήφθησαν υπόψη για την εκπόνηση των ΣΜΠΕ από τους 

µελετητές ήταν: 

(1) Αναζήτηση πληροφοριών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων σε όλες τις 

ΣΜΠΕ, που ήταν γνωστές και διαθέσιµες (π.χ. Μ. Βρετανίας, Ιρλανδίας, Καναδά, 

Κύπρου, κλπ.) πχ βλέπε 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130103064208/http://www.offshore-

sea.org.uk/site/scripts/sea_archive.php, 

http://www.dcenr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/Irish+Offshore+Strategic

+Environmental+Assessment+(IOSEA+2)/, 

http://www.cnlopb.nl.ca/environment/stratcompleted.shtml, 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/C0FEAAF63F3DB362C22574D600456349?

OpenDocument).  

Επελέγη η ΣΜΠΕ Κύπρου, λόγω οµοιοτήτων των προγραµµάτων και του 

µεσογειακού περιβάλλοντος, αλλά και επειδή ήταν µια από τις πλέον πρόσφατές. 

(2) Οι ΣΜΠΕ Πατραϊκού και Κατακόλου αποτελούν µια συνθετική διεπιστηµονική 

προσέγγιση εκτίµησης και αξιολόγησης επιπτώσεων από δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Εποµένως 

κατ’ ανάγκη υφίσταται οµοιότητα µε την αντίστοιχη ΣΜΠΕ Κύπρου. 

(3) Η έλλειψη ουσιωδών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις ως τώρα 

δραστηριότητες υδρογονανθράκων της Κύπρου, επιβεβαιώνει εµπράκτως ότι 

πρόκειται για µια εύστοχη ΣΜΠΕ και εποµένως καλώς αξιοποιήθηκε. 

(4) Η µεθοδολογία εκτίµησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων είναι κοινή και 

προέρχεται από τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/42. Εποµένως κατ’ 

ανάγκη οι διαφορές µεταξύ των ελληνικών και της κυπριακής ΣΜΠΕ δεν θα 

µπορούσαν να είναι µεγάλες. 

Ειδικά όσον αφορά στο Κεφ. 5 (Εκτίµηση, Αξιολόγηση και αντιµετώπιση των 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον του ∆υτικού Κατακόλου από τις 
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δραστηριότητες αδειοδότησης για έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, 

σελ. 185-268), στο µεγαλύτερο µέρος του περιγράφει επιπτώσεις και αντιµετώπιση 

τους, κατά τη διεπιστηµονική κρίση της οµάδας µελέτης, η οποία κατά ένα µεγάλο 

µέρος βασίστηκε, ως όφειλε, στη διεθνή βιβλιογραφία και σε προηγηθείσες ΣΜΠΕ, 

όπως αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Στις πηγές αυτές γίνονται 

συνεχείς αναφορές, µεταξύ αυτών και στη SEA Cyprus (2008), π.χ. στο Κεφ. 5 της 

ΣΜΠΕ ∆. Κατακόλου, στον τίτλο του Πίνακα 5.1 της σελίδας 187-188 γίνεται 

αναφορά σε Continental Shelf Accociates Inc (2004), από όπου και προέρχεται ο 

συγκεκριµένος πίνακας. Ωστόσο στον πίνακα 5.2 της σελίδας 198 από αβλεψία ή 

λάθος κατά την εκδοτική επιµέλεια δεν έχει γίνει αναφορά στην πηγή του (SEA 

Cyprus, 2008). 

Στην ΣΜΠΕ Κύπρου επίσης το αντίστοιχο κεφάλαιο βασίζεται κατά µεγάλο µέρος σε 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και λαµβάνει υπόψη εκτενώς προγενέστερες ΣΜΠΕ 

(όπως τις SEA UK στον ιστότοπο http://www.offshore-sea.org.uk, πχ βλέπε την 

έκθεση SEA 6 Technical report: Underwater ambient noise by Harland et al. (2005) ή 

στην SEA 7 Technical report: Underwater ambient noise (Non-technical summary) by 

Harland & Richards (2006)) σχετικά µε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 

υδρογονανθράκων στο θαλασσινό περιβάλλον. 

 

Παρατήρηση: Κεκλιµένη Γεώτρηση στο ∆. Κατάκολο (ΤΕΕ/Τ∆Ε) 

Η κεκλιµένη γεώτρηση αποτελεί µία από τις ευάριθµες δυνατότητες για την 

περίπτωση της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στο ∆. Κατάκολο.  

Ωστόσο, η τελική επιλογή της θέσης και του είδους της γεώτρησης θα αποτελέσει 

προϊόν µιας µακράς και αναλυτικής διαδικασίας ερευνών πεδίου και αξιολόγησης των 

ευρηµάτων τους. Κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση αυτή διαδραµατίζει η µέριµνα για 

την ασφάλεια και το περιβάλλον, τόσο ως προς την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων εγκατάστασης και κανονικής λειτουργίας, όσο και ως προς την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, όταν διαµορφωθεί η 

προτεινόµενη θέση και κλίση της γεώτρησης, καθώς και οι ρεαλιστικές εναλλακτικές 

δυνατότητες, θα ακολουθήσει ΜΠΕ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Στο στάδιο εκείνο, όπου τα στοιχεία για το περιβάλλον αλλά και για τα σχεδιαζόµενα 

έργα θα είναι πολύ περισσότερο αναλυτικά, θα αξιολογηθούν όλες οι επιλογές που 

εξυπηρετούν το στόχο παραγωγής και θα επιλεγεί η πλέον πρόσφορή και µε 

περιβαλλοντικά κριτήρια, λαµβάνοντας παράλληλα τα πλέον κατάλληλα µέτρα 

ασφάλειας και  πρόληψης/αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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