
 

Σελίδα 1 από 26 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ.: 114 73 
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης 
Τηλέφωνο: 210.6417960 
Fax: 210.6430637 
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr 

 

 

 

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 

 

Α.Π. οικ. 8413 

 

 

ΠΡΟΣ: Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε. 

(Energean Oil & Gas S.A.) 

Λεωφ. Κηφισίας 32, 15125 Μαρούσι 

(συν. ΜΠΕ) 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο Υπεράκτιας Ανάπτυξης Πρίνου. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

2. Τον ν. 4409/2016 (Α΄ 136) σχετικά με το πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

3. Το προεδρικό διάταγμα (π.δ.) 132/2017 (Α’ 160) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. Την υπ’ αρ. Υ198/2016 απόφαση Πρωθυπουργού (Β΄ 3722), με την οποία ανατίθενται 

αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη 

Φάμελλο. 

5. Την υπουργική απόφαση (υ.α.) υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄ 2471), με την οποία 

κωδικοποιήθηκε και τροποποιήθηκε η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες σύμφωνα το ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε από την υ.α. με α.π. 

οικ. 2307/2018 (Β΄ 439). 

Ισχύει μέχρι: 24 Απριλίου 2028 
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6. Την κ.υ.α. υπ’ αρ. 21398/2012 (Β΄ 1470), η οποία αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία 

ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης, ανανέωσης η 

τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 19α του ν. 4014/2011. 

7. Την υ.α. υπ’ αρ. 15277/2012 (Β΄ 1077), με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την 

ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

ν. 4014/2011. 

8. Την υ.α. υπ’ αρ. οικ. 48963/2012 (Β΄ 2703), στην οποία καθορίζονται προδιαγραφές 

περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 

παρ. 7 του ν. 4014/2011. 

9. Την υ.α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β΄ 964) σχετικά με την εξειδίκευση των διαδικασιών και 

των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 

δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011. 

10. Την κ.υ.α. με α.π. οικ. 1649/45/2014 (Β΄ 45), με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες 

γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου 

κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

11. Την κ.υ.α. υπ’ αρ. 50743/2017 (Β΄ 4432) σχετικά με την αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου 

περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000. 

12. Την κ.υ.α. με α.π. οικ.80994/7.2.2002, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των 

θαλάσσιων εγκαταστάσεων παραγωγής υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας. 

13. Την απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με α.π. 

οικ. 46781/1283/12.8.2013, με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των 

θαλάσσιων εγκαταστάσεων παραγωγής υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας (ΑΔΑ: 

ΒΛ9Κ0-Β0Ξ). 

14. Την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με α.π. 7664/14.9.2017 για την τροποποίηση 

περιβαλλοντικών όρων των θαλάσσιων εγκαταστάσεων παραγωγής υδρογονανθράκων 

στον κόλπο της Καβάλας, σχετικά με τη μονάδα ιλύος (ΑΔΑ: ΩΒΗ54653Π8-ΞΓ6). 

15. Την κ.υ.α. με α.π. οικ.108879/27.10.2006, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 

για το πρόγραμμα θαλάσσιων ερευνητικών γεωτρήσεων της Καβάλα Oil Α.Ε. στην περιοχή 

της Θάσου νομού Καβάλας. 

16. Την απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ με α.π. 

οικ. 68098/1880/10.12.2013, με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι 

περιβαλλοντικοί όροι του προγράμματος θαλάσσιων ερευνητικών γεωτρήσεων της 

Καβάλα Oil Α.Ε. στην περιοχή της Θάσου νομού Καβάλας (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ0-ΠΙΗ). 
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17. Την με α.π. 31218/19.9.1997 έγκριση περιβαλλοντικών όρων των χερσαίων εγκαταστάσεων 

της Καβάλα Oil Α.Ε. 

18. Την με α.π. 47628/11.10.2000 τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των χερσαίων 

εγκαταστάσεων της Καβάλα Oil Α.Ε. ως προς την επωνυμία της εταιρίας.  

19. Την υπ’ αρ. 96213/17.9.2003 απόφαση σχετικά με την ανανέωση και τροποποίηση των υπ’ 

αρ. 31218/29.9.1997 και 47628/11.10.2000 αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

των χερσαίων εγκαταστάσεων της Καβάλα Oil Α.Ε. 

20. Το με α.π. 16-149/23.5.2016 έγγραφο της Ενεργειακής Αιγαίου Α.Ε., με το οποίο 

υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Υπεράκτιας 

Ανάπτυξης Πρίνου (α.π. ΔΙΠΑ 26618/25.5.2016). 

21. Το με α.π. 16-156/15.7.2016 έγγραφο της Ενεργειακής Αιγαίου Α.Ε., με το οποίο 

υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ συμπληρωματικό τεύχος τεκμηρίωσης με αφορμή (α) την έναρξη 

της δημόσιας διαβούλευσης επί της μελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός 

συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών 

και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» και (β) 

του σχεδίου νόμου για την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων (α.π. ΔΙΠΑ 36075/18.7.2016). 

22. Το με α.π. οικ.37366/25.7.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ σχετικά με την ολοκλήρωση του ελέγχου 

πληρότητας της ΜΠΕ. 

23. Το με α.π. 16-161/29.7.2016 έγγραφο της Ενεργειακής Αιγαίου Α.Ε., με το οποίο 

υποβλήθηκαν επιπλέον αντίγραφα της ΜΠΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου τυπικής 

πληρότητας (α.π. ΔΙΠΑ 38482/1.8.2016). 

24. Το με α.π. οικ.38531/1.8.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της 

ΜΠΕ προς: 

24.1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τη 

δημοσιοποίηση του φακέλου στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης καθώς και για 

γνωμοδότησή του. 

24.2. Την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη 

Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων 

Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

24.3. Τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος – 

Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

24.4. Τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας και την Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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24.5. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

24.6. Τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

24.7. Τη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 

24.8. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. 

24.9. Το Δασαρχείο Καβάλας.  

24.10. Το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Νέστου – Βιστωνίδας. 

25. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/260638/156162/5478/8.8.2016 έγγραφο της Εφορείας 

Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θετική υπό όρους 

γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου (α.π. ΔΙΠΑ 39819/11.8.2016 & 

40472/18.8.2016). 

26. Το με α.π. 3168/10.8.2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο αναφέρεται ότι στην περιοχή του έργου 

δεν υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο αρμοδιότητας της εν λόγω 

Υπηρεσίας (α.π. ΔΙΠΑ 40776/23.8.2016). 

27. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/259035/22396/1578/12.9.2016 έγγραφο της 

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση για τη 

ΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 45165/21.9.2016). 

28. Το με α.π. 39344/1232/18.10.2016 έγγραφο του Τμήματος Βιοποικιλότητας και 

Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και 

Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θετική υπό 

όρους γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 50510/20.10.2016). 

29. Το με α.π. 38743/18.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θετική γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 

50708/21.10.2016). 

30. Το με α.π. 1265/24.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θετική 

γνωμοδότηση για τη ΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 52639/2.11.2016). 

31. Το με α.π. 3122.1-Λ27/98321/17.11.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών 

Εφαρμογών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (α.π. ΔΙΠΑ 

55550/18.11.2016), καθώς και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με προτάσεις περιβαλλοντικών όρων. 
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32. Το με α.π. 18424/7.11.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με θετική υπό όρους 

γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 55762/18.11.2016). 

33. Το με α.π. Φ.916.74/1016/478651/24.11.2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο 

οποίο δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 58952/6.12.2016). 

34. Το με α.π. Φ.542/496/228/186950/5.12.2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, με 

θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 60273/12.12.2016). 

35. Το με α.π. ΔΔ.οικ.6352/29.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η συνημμένη σε αυτό απόφαση της Επιτροπής 

Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

6ΩΝΞ7ΛΒ-42Π) με θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 

60273/12.12.2016). 

36. Το με α.π. 3122.1-Λ27/44103/19.6.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών 

Εφαρμογών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θετική υπό όρους 

γνωμοδότηση για το έργο (α.π. ΔΙΠΑ 28729/19.6.2017 και 28900/20.6.2017). 

37. Το με α.π. ΥΑΠ 18-225/24.1.2018 έγγραφο της Ενεργειακής Αιγαίου Α.Ε., με το οποίο 

υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ Τεχνικό Υπόμνημα επί της ΜΠΕ, το οποίο αναφέρεται σε 

διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού της εγκατάστασης της εξέδρας Λάμδα (α.π. ΔΙΠΑ 

2055/25.1.2018).  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

την έγκριση των ακόλουθων περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο Υπεράκτιας 

Ανάπτυξης Πρίνου. 

1. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

1.1. Το έργο Υπεράκτιας Ανάπτυξης Πρίνου αφορά στις υφιστάμενες υπεράκτιες (offshore) 

εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στον κόλπο της 

Καβάλας, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, και στην επέκτασή του με δύο νέες εξέδρες, η μια 

εκ των οποίων εγκαθίσταται άμεσα και η άλλη μακροπρόθεσμα. Η συνολική δυναμικότητα 

παραγωγής προβλέπεται να είναι 27.000 βαρέλια/ημέρα σταθεροποιημένου αργού 

πετρελαίου και τα βασικά στοιχεία του έργου συνοψίζονται ως εξής: 

1.1.1. Υφιστάμενο υπεράκτιο έργο, που αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους 

εγκαταστάσεις (οι οποίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες κατά τη διάρκεια 

του έργου, με μικρές μόνο τροποποιήσεις στην εξέδρα Δέλτα του Πρίνου για τη 

σύνδεση προγραμματισμένων και ενδεχόμενων μελλοντικών εξεδρών): 
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1.1.1.1. Εξέδρα Κάππα που βρίσκεται στο κοίτασμα γλυκού φυσικού αερίου, μη 

προερχόμενου από κοίτασμα πετρελαίου, στη Νότια Καβάλα. 

1.1.1.2. Αγωγός 6” που μεταφέρει το γλυκό φυσικό αέριο και το συμπύκνωμα 

από τη Νότια Καβάλα στην εξέδρα Δέλτα του Πρίνου. 

1.1.1.3. Εξέδρες παραγωγής Άλφα και Βήτα, δώδεκα κεφαλών γεώτρησης 

(πηγαδιών) η κάθε μία, οι οποίες είναι μέρος του συμπλέγματος του 

Πρίνου, ενώνονται με γέφυρες με την εξέδρα Δέλτα και είναι 

σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να υποδέχονται τα γεωτρύπανα 

διάτρησης (π.χ. Energean Force), επισκευών (Work Over Rig), 

συντήρησης (Service Rig) και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

γεωτρύπανο. Ειδικότερα τα γεωτρύπανα διάτρησης όπως το Energean 

Force υποστηρίζεται από φορτηγίδα που προσδένει σε οχτώ σημεία 

αγκυροβόλησης, ενώ τα γεωτρύπανα Work Over Rig και Service Rig είναι 

αυτόνομα και μεταφέρονται στην εξέδρα που κρίνεται λειτουργικά 

σκόπιμη η συντήρηση των πηγαδιών.  

1.1.1.4. Εξέδρα επεξεργασίας Δέλτα που περιέχει όλες τις υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις αρχικής επεξεργασίας και η οποία μέχρι σήμερα 

λαμβάνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το νερό και το συμπύκνωμα 

που παράγεται από τα κοιτάσματα του Πρίνου, του Βόρειου Πρίνου και 

της Νότιας Καβάλας. Η εξέδρα Δέλτα συνδέεται με γέφυρες με τις 

εξέδρες Άλφα και Βήτα καθώς και με τον πυρσό (flare) του. Στην εξέδρα 

Δέλτα προστίθενται νέοι κατακόρυφοι αγωγοί σύνδεσης (risers), για τη 

δυνατότητα παραλαβής των παραγόμενων ρευστών από την εξέδρα 

Λάμδα (και ενδεχομένως την εξέδρα Όμικρον) και να στέλνει φυσικό 

αέριο (gas lift) και νερό για εισπίεση στην εξέδρα Λάμδα. Προστίθεται 

επίσης κατακόρυφος προστατευτικός αγωγός για την εγκατάσταση του 

καλωδίου πολλαπλών φορέων που θα μεταφέρει ενέργεια, δεδομένα, 

επικοινωνίες και βοηθητικά υγρά στην εξέδρα Λάμδα. 

1.1.1.5. Πυρσός συμπλέγματος εξεδρών του Πρίνου. 

1.1.1.6. Αγωγός 12” για τη μεταφορά όξινου φυσικού αερίου από την εξέδρα 

Δέλτα στις χερσαίες εγκαταστάσεις. 

1.1.1.7. Αγωγός 8” για την μεταφορά αργού πετρελαίου από την εξέδρα Δέλτα 

στις χερσαίες εγκαταστάσεις. 

1.1.1.8. Αγωγός 5.3” για την μεταφορά γλυκού φυσικού αερίου (gas lift) από τις 

χερσαίες εγκαταστάσεις στην εξέδρα Δέλτα. 

1.1.1.9. Δύο υποβρύχια καλώδια ρεύματος ισχύος 10 KVA το καθένα που 

μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια από τις χερσαίες εγκαταστάσεις στο 

σύμπλεγμα εξεδρών του Πρίνου. 
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1.1.1.10. Μονάδα παρασκευής, προσωρινής αποθήκευσης και ανάδευσης 

γεωτρητικής ιλύος τοποθετημένη σε κατάλληλη στεγανή λεκάνη στο 

εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β’. 

1.1.2. Άμεσο έργο επέκτασης, το οποίο περιλαμβάνει τις πλευρικές ανορύξεις των εννέα 

υφιστάμενων πηγαδιών που βρίσκονται στην εξέδρα Άλφα του Πρίνου, την 

εγκατάσταση νέας δορυφορικής εξέδρας (Λάμδα) καθώς και την γεώτρηση από 

την εγκατάσταση αυτή 5 ως 9 νέων παραγωγικών πηγαδιών. Τα βασικά στοιχεία 

του προγραμματισμένου έργου επέκτασης συνοψίζονται ως εξής: 

1.1.2.1. Είσοδος σε εννέα υφιστάμενες γεωτρήσεις στην εξέδρα Άλφα του 

Πρίνου και πλευρική όρυξη σε νέους στόχους στο κοίτασμα του Πρίνου, 

με στόχο μη εξαντλημένες περιοχές πετρελαίου στους ταμιευτήρες Α, Β 

και Γ. 

1.1.2.2. Είσοδος σε μια υφιστάμενη οριζόντια γεώτρηση στον Βόρειο Πρίνο στην 

εξέδρα Άλφα, με πλευρική όρυξη σε υψηλότερη θέση από την 

υπάρχουσα γεώτρηση ώστε να επιτραπεί η εξόρυξη των αποθεμάτων 

του υπόλοιπου παγιδευμένου πετρελαίου (attic oil). 

1.1.2.3. Οριστικοποίηση σχεδιασμού, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία 

νέας εξέδρας (Λάμδα) περίπου 3,5 km βορειοδυτικά από τις υπάρχουσες 

εξέδρες του Πρίνου. Στην εξέδρα Λάμδα θα εγκατασταθούν 5 με 9 

πηγάδια που θα παράγουν από το κοίτασμα Έψιλον. Η εξέδρα έχει 

σχεδιαστεί ούτως ώστε να μην χρειάζεται προσωπικό. Όλα τα 

παραγόμενα ρευστά μεταφέρονται στην εξέδρα Δέλτα του Πρίνου όπου 

με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και διεργασίες γίνεται ο αρχικός 

διαχωρισμός του πετρελαίου, του παραγόμενου νερού και του φυσικού 

αερίου. 

1.1.2.4. Τρεις υποθαλάσσιοι αγωγοί που συνδέουν την εξέδρα Λάμδα με τη 

Δέλτα, οι οποίοι περιλαμβάνουν έναν αγωγό 10” για τη μεταφορά όλων 

των παραγόμενων ρευστών από την εξέδρα Λάμδα στην εξέδρα Δέλτα 

και δύο αγωγούς 6” για τη μεταφορά νερού εισπίεσης στο κοίτασμα και 

φυσικού αερίου για την ελάφρυνση της στήλης παραγωγής (gas lift) 

αντίστοιχα, από την εξέδρα Δέλτα του Πρίνου στη Λάμδα. 

1.1.2.5. Πέντε ως εννέα πηγάδια που θα διατρηθούν από την εξέδρα Λάμδα στο 

κοίτασμα Έψιλον και τα οποία αρχικά θα ολοκληρωθούν ως παραγωγοί 

ενώ στη συνέχεια, δύο έως τέσσερα από αυτά θα μετατραπούν για 

εισπίεση νερού. Ο τελικός αριθμός των πηγαδιών θα οριστικοποιηθεί 

μετά την επιβεβαίωση των ανακτήσιμων αποθεμάτων. Η νέα εξέδρα 

είναι εξοπλισμένη με 15 υποδοχές πηγαδιών. Οι αρχικές γεωτρήσεις θα 

γίνουν με συνεργαζόμενο κατάλληλο γεωτρύπανο ενώ στη συνέχεια θα 
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εγκατασταθεί επί της εξέδρας το γεωτρύπανο Energean Force και η 

φορτηγίδα του θα προσδεθεί σε οκτώ σημεία αγκυροβόλησης. 

1.1.3. Μελλοντικό έργο επέκτασης, για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοιτασμάτων στον 

Βόρειο Πρίνο και το Καζαβίτι, με την εγκατάσταση μιας δεύτερης νέας εξέδρας 

πηγαδιών, όμοιας με τη Λάμδα, η οποία θα ονομάζεται Όμικρον και θα βρίσκεται 

ανάμεσα στα κοιτάσματα του Βόρειου Πρίνου και του Πρίνου. Το Καζαβίτι θα 

διατρηθεί με την 3η πλευρική ανόρυξη από την εξέδρα Άλφα του Πρίνου, 

προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η απόφαση σχετικά με τη βιωσιμότητα 

ανάπτυξής του.  

1.1.4. Πλευρική ανόρυξη, σε μέχρι και πέντε υφιστάμενα πηγάδια της εξέδρας Βήτα του 

Πρίνου, προς νέους στόχους στο κοίτασμα, που θα ενταχθεί στην φάση εκείνη του 

έργου που θα κριθεί σκόπιμο. 

1.2. Το έργο περιγράφεται στη ΜΠΕ (κεφ. 6), με τις τεχνικές διαφοροποιήσεις που αναφέρονται 

στο τεχνικό υπόμνημα του υπ’ αρ. 37 σημείου του σκεπτικού της παρούσας. 

1.3. Φορέας του έργου είναι η Ενεργειακή Αιγαίου Α.Ε. (Energean Oil and Gas S.A.). 

1.4. Οι συντεταγμένες των κεντρικών σημείων των εξεδρών σε WGS 84 είναι οι εξής: 

1.4.1. Δέλτα 24° 29΄ 50.40΄΄ Ε 40° 47΄ 54.92΄΄ Ν 

1.4.2. Άλφα 24° 29΄ 49.62΄΄ Ε 40° 47΄ 57.62΄΄ Ν 

1.4.3. Βήτα 24° 29΄ 54.41΄΄ Ε 40° 47΄ 55.36΄΄ Ν 

1.4.4. Κάπα 24° 26΄ 34.95΄΄ Ε 40° 42΄ 03.74΄΄ Ν 

1.4.5. Λάμδα 24° 27΄ 12.97΄΄ Ε 40° 48΄ 33.55΄΄ Ν 

1.4.6. Όμικρον 24° 29΄ 45.17΄΄ Ε 40° 47΄ 06.71΄΄ Ν 

2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου και ευαίσθητα 

στοιχεία περιβάλλοντος 

2.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

2.1.1. Ο χωροταξικός σχεδιασμός που ισχύει στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

καθορίζεται: 

2.1.1.1. Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τη Βιομηχανία, το οποίο θεωρεί το νομό Καβάλας ως σημαντική 

περιοχή εξόρυξης πετρελαίου. 

2.1.1.2. Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικής Οργάνωσης της δραστηριότητας 

Υδατοκαλλιέργειας (Β΄ 2505/2011), βάσει του οποίου η περιοχή 

υπεράκτιας ανάπτυξης βρίσκεται εκτός της ζώνης δραστηριότητας 

υδατοκαλλιέργειας. 
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2.1.1.3. Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Β΄ 1471/2003), με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του οποίου 

εναρμονίζονται οι υφιστάμενες υπεράκτιες και χερσαίες εγκαταστάσεις 

υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας. 

2.1.2. Χρήσεις γης 

2.1.2.1. Το έργο βρίσκεται κατά κύριο λόγο σε θαλάσσιο χώρο και τα όριά του 

καθορίζονται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν των εγκαταστάσεων Σίγμα 

της Ενεργειακής Αιγαίου στην Νέα Καρβάλη. 

2.1.2.2. Η περιοχή του έργου φιλοξενεί δραστηριότητες ακτοπλοΐας και αλιείας, 

υπό κατάλληλους περιορισμούς που εξασφαλίζουν την ομαλή 

συνύπαρξη με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. 

2.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

2.2.1. Μετά την πρόσφατη κ.υ.α. υπ’ αρ. 50743/2017 (Β΄ 4432) σχετικά με την 

αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου 

Natura 2000, το μεγαλύτερο μέρος του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής 

(ΖΕΠ - πΤΚΣ) με κωδικό GR1150014 και ονομασία «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – 

Θάσου». Τμήμα του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς όξινου αερίου βρίσκεται 

εντός του νοτιοδυτικού άκρου της Ζώνης Ειδικής Προστασίας GR1150001 «Δέλτα 

ποταμού Νέστου, λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και νήσος Θασοπούλα» και της 

Ειδικής Ζώνη Διατήρησης GR1150010 «Δέλτα ποταμού Νέστου, λιμνοθάλασσες 

Κεραμωτής, ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη». 

2.2.2. Τμήμα του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς όξινου αερίου βρίσκεται εντός του 

νοτιοδυτικού άκρου του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 

της Περιοχής Ramsar «Δέλτα του Νέστου και Γειτονικές Λιμνοθάλασσες»  

2.2.3. Το έργο βρίσκεται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. 

3. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

3.1. Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας προβλέπονται: 

3.1.1. Στην κ.υ.α. με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία έχουν 

καθοριστεί μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, όπως τροποποιημένη 

ισχύει. 

3.1.2. Στην κ.υ.α. με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β΄ 920), με την οποία έχουν 

καθοριστεί τιμές − στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, 

του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
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υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2004/107/ΕΚ, όπως τροποποιημένη ισχύει. 

3.2. Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν: 

3.2.1. Η κ.υ.α. υπ’ αρ. οικ. 145116/2011 (Β΄354), για τον καθορισμό μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, 

όπως τροποποιημένη ισχύει. 

3.2.2. Η υπ. αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της 

εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ). 

3.2.3. Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου. 

3.3. Για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύει το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64).  

3.4. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ισχύουν οι διατάξεις της 

κ.υ.α. 23615/651/Ε.103/2014 (Β΄ 1184). 

3.5. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ισχύουν οι διατάξεις της κ.υ.α. 

41624/2057/Ε103/10 (Β΄ 1625). 

3.6. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με 

την κ.υ.α. οικ.51373/4684/2015 (B’ 2706) και του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017 (Α΄ 170). 

3.7. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) ) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που 

εγκρίθηκε με την κ.υ.α. υπ’ αρ. οικ. 62952/5384/2016 (Β΄ 4326) και του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017 (Α΄ 170). 

3.8. Για την διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) 

ισχύουν τα μέτρα και οι όροι της κ.υ.α. 7589/731/2000 (Β΄ 514). 

4. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις 

Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στην κ.υ.α. με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, με την οποία καθορίστηκαν μέτρα και 

όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους (Β΄ 1418), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 9272/471/2.3.2007 (Β΄ 286). 
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5. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

(πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

5.1. Γενικοί όροι 

5.1.1. Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στο έργο και των 

εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιό του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ν. 4409/2016 (Α΄ 136). Για επιμέρους αλλαγές, σε σχέση με το σχεδιασμό του 

έργου που περιγράφεται στη ΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα «1) Είδος και 

μέγεθος δραστηριότητας» της παρούσας απόφασης, οφειλόμενες σε ανάγκη 

ανταπόκρισης σε απαιτήσεις ασφάλειας, υποβάλλεται Φάκελος Συμμόρφωσης 

Τελικού Σχεδιασμού (άρθρο 7§1 ν. 4014/2011), με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές 

αυτές δεν επιφέρουν σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

5.1.2. Ο φορέας του έργου, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 

ανατίθεται μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας του (εφεξής αναφερόμενα ως 

«τρίτα μέρη»), φέρει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, 

μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το 

μέρος που του αντιστοιχεί. 

5.1.3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

5.1.3.1. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από το σύνολο όσων 

συμμετέχουν στο έργο. 

5.1.3.2. Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων 

επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.  

5.1.4. Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα του έργου και τρίτων 

μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να προβλέπονται ρητές 

πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. 

5.1.5. Ο φορέας του έργου οφείλει να ορίσει οργανωτική μονάδα ή στέλεχος που θα έχει 

την ευθύνη παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, ενώ έχει 

τη δυνατότητα να ζητήσει ανάλογο προσδιορισμό από τα τρίτα μέρη. 

5.1.6. Από τις δαπάνες για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας 

του περιβάλλοντος τα οποία απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και 

περιορισμών της παρούσας απόφασης. 

5.1.7. Κατά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού, την κατασκευή και τη λειτουργία του 

έργου, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το «Σχέδιο Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα 

Μέρη (ΣΔΕΜ)» του παραρτήματος 11 της ΜΠΕ. 
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5.1.8. Λόγω του μακροπρόθεσμου ορίζοντα του σκέλους του έργου που αφορά στην 

εξέδρα Όμικρον, οι επικρατούσες κατά το χρόνο υλοποίησής του συνθήκες θα 

πρέπει να αποτυπωθούν λεπτομερώς και να συγκριθούν με αυτές που λήφθηκαν 

υπόψη στη ΜΠΕ. Για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται συγκριτική έκθεση, η οποία 

υποβάλλεται στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Αρχή, 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ή όχι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις 

που καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 με την 

υποβολή είτε Φακέλου Τροποποίησης είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, προκειμένου οι όροι 

της να συμπεριλάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και παρακολούθησης 

του περιβάλλοντος. 

5.1.9. Πριν την έναρξη της περαιτέρω ανάπτυξης των κοιτασμάτων στον Βόρειο Πρίνο 

και το Καζαβίτι, με την εγκατάσταση της δεύτερης νέας εξέδρας Όμικρον και των 

συνοδών υποδομών, είναι απαραίτητη η υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής 

Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) όπου θα επιβεβαιώνονται τα στοιχεία εγκατάστασης ως έχουν 

περιγραφεί και αξιολογηθεί στην ΜΠΕ και ότι από τις όποιες τυχόν τεχνικές 

διαφοροποιήσεις δεν αναμένονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην εν λόγω ΤΕΠΕΜ θα αποτυπώνονται τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας 

απόφασης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί τόσο η υφιστάμενη κατάσταση 

περιβάλλοντος όσο και οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανόμενων των αθροιστικών και συνεργιστικών επιδράσεων ως 

έχουν αξιολογηθεί και αποτυπωθεί στην ΜΠΕ. Στην περίπτωση ουσιαστικής 

διαφοροποίησης του σχεδιασμού, εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4014/2011 με 

την υποβολή είτε Φακέλου Τροποποίησης είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης. 

5.1.10. Κατά την υλοποίηση των νέων έργων καθώς και κατά τη λειτουργία υφιστάμενων 

και νέων εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας σύμφωνα με τον 

ν. 743/1977 (Α΄ 319) όπως ισχύει κωδικοποιημένος με το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58), το 

ν. 2252/1994 (A΄ 192) και το π.δ. 11/2002 (Α΄ 6). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 

τηρούνται οι διατάξεις που επιβάλλουν: 

5.1.10.1. Την ύπαρξη «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση 

περιστατικών ρύπανσης» (Facility Contingency Plan – F.C.P.) συμβατό με 

το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της οικείας Λιμενικής Αρχής, το 

οποίο θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης 

της θάλασσας που δύναται να προκληθούν από τις εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες του έργου. 
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5.1.10.2. Την ύπαρξη επί των εγκαταστάσεων και σε άμεση ετοιμότητα επαρκούς 

εξοπλισμού καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από 

πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, skimmers, απορροφητικά υλικά κ.λπ.) 

εγκεκριμένου τύπου. 

5.1.10.3. Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, 

που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, 

πιθανών βλαβών κ.λπ.  

5.1.11. Για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, θα πρέπει να βεβαιώνεται η 

καλή κατάσταση και η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 

του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου έκτου του ν. 2252/1994 

(Α΄ 192), και κατ’ εφαρμογή παράλληλα της παρ. 2(α) του άρθρου 12Α του 

ν. 2289/1995 (Α΄ 27), όπως ισχύει τροποποιημένο με το άρθρο 164 του 

ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 

5.1.12. Οι εξέδρες (υπάρχουσες και νέες) και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος στην 

κατασκευή των έργων καθώς και στην υποστήριξη της λειτουργίας των εξεδρών 

θα πρέπει να συμμορφώνονται με απαιτήσεις των σχετικών Παραρτημάτων της 

Διεθνούς Σύμβασης MARPOL. 

5.1.13. Οι επιμέρους εγκαταστάσεις και δραστηριότητες του έργου θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 5ου Πρωτοκόλλου της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης, που αναφέρεται στην προστασία της Μεσογείου 

θάλασσας από τη ρύπανση που προκαλείται από την εξερεύνηση και την 

εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του (“Offshore Protocol” 

ή «Πρωτόκολλο Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων»). Στο πλαίσιο αυτό: 

5.1.13.1. Εφαρμόζεται το Σχέδιο Χρήσης Χημικών Ουσιών που περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα 08 της ΜΠΕ. 

5.1.13.2. Τηρούνται στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση ποσοτήτων και 

συγκεντρώσεων των χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών. 

5.1.13.3. Λαμβάνεται κάθε άλλο μέτρο που είναι αναγκαίο για την ανταπόκριση 

στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου Υπεράκτιων 

Δραστηριοτήτων. 

5.1.14. Για την προστασία των υποθαλάσσιων αγωγών από ενδεχόμενο ατύχημα 

(ναυσιπλοΐα, σεισμοί), θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης και 

αντιμετώπισής του. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα του τακτικού 

ελέγχου και της περιοδικής συντήρησης του υποθαλάσσιου τμήματος του 

δικτύου. 

5.1.15.  Στα υλικά κατασκευής, εμποτισμού, επάλειψης ή βαφής των υποθαλάσσιων 

αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
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ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες/βλαπτικές για το θαλάσσιο και γενικότερα το 

υδάτινο περιβάλλον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5.1.16. Σε όλες τις φάσεις του έργου εφαρμόζεται το «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» 

του παραρτήματος 09 της ΜΠΕ. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να αναλάβει ειδική 

μέριμνα για την εφαρμογή των πρακτικών διαλογής στην πηγή, ορθής συλλογής 

και μεταφοράς των αποβλήτων από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται εντός του έργου κατόπιν σχετικής σύμβασης και να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Αποβλήτων (ΗΜΑ) (http://wrm.ypeka.gr/) την ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε 

έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Επιπρόσθετα: 

5.1.16.1. Η συλλογή και μεταφορά των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων σε 

όλες τις φάσεις υλοποίησης και λειτουργίας του έργου θα 

πραγματοποιείται τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή των 

τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, χαρτί), των υλικών 

συσκευασίας, των βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων) και λοιπών 

ρευμάτων ανακύκλωσης. 

5.1.16.2. Η παραγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων θα ελαχιστοποιηθεί μέσω 

εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων. Τα μη επικίνδυνα 

απόβλητα πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλα δοχεία πριν από τη 

μεταφορά τους στις χερσαίες εγκαταστάσεις Απαγορεύεται η καύση ή 

αποτέφρωση των μη επικίνδυνων αποβλήτων στις εξέδρες. Τα 

παραγόμενα μη επικίνδυνα απόβλητα θα μεταφέρονται στις χερσαίες 

εγκαταστάσεις της Καβάλα Oil και στη συνέχεια θα παραλαμβάνονται 

από τον οικείοι δήμο για τη διάθεσή τους. Όλες οι μεταφορές των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να συνοδεύονται με τα απαιτούμενα 

έγγραφα, όπως αναφέρεται στο ΣΔΑ. 

5.1.16.3. Τα επικίνδυνα απόβλητα που έχουν παραχθεί υπεράκτια (λάσπη και 

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο, λάσπη με μίγματα βαρέων 

υδρογονανθράκων που περιέχουν κυρίως ασφαλτένια, ελαιωμένα 

πανιά, απορροφητικά υλικά κ.λπ.) μεταφέρονται στις χερσαίες 

εγκαταστάσεις μέσω φορτηγίδας, προκειμένου να διατεθούν σε 

κατάλληλα πιστοποιημένο διαχειριστή. 

5.1.16.4. Η στερεά φάση των θρυμμάτων διάτρησης διαχωρίζεται με 

φυγοκέντριση από την υγρή φάση στη μονάδα λάσπης του 

γεωτρυπάνου και μεταφέρεται στις χερσαίες εγκαταστάσεις για 

περαιτέρω επεξεργασία και διάθεση σε κατάλληλα πιστοποιημένο 

διαχειριστή. Δεν επιτρέπεται η διάθεση των θρυμμάτων στη θάλασσα. 
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5.1.16.5. Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις εργασίες καθαρισμού και 

συντήρησης των γεωτρήσεων και από τον καθαρισμό διαφόρων 

δοχείων και σωληνώσεων στις εξέδρες, μεταφέρονται μέσω συστήματος 

σωληνώσεων στη φορτηγίδα υποστήριξης («Λιμήν Πρίνος»), η οποία 

είναι εξοπλισμένη με 15 δεξαμενές, και δι’ αυτής μεταφέρονται στις 

χερσαίες εγκαταστάσεις για κατάλληλη επεξεργασία. 

5.1.16.6. Τα απόβλητα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις συλλογής και 

διάθεσης (π.χ. απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά.) θα 

συλλέγονται χωριστά και θα διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τα αναφερόμενα στο ΣΔΑ του 

Παραρτήματος 09 της ΜΠΕ. 

5.1.16.7. Όλες οι μεταφορές αποβλήτων θα συνοδεύονται με τα σχετικά έγγραφα, 

αντίγραφο των οποίων θα κρατά ο παραγωγός των αποβλήτων. 

5.1.16.8. Τα είδη των αναμενόμενων αποβλήτων αναφέρονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Τύπος Περιγραφή Κωδικός ΕΚΑ 

Οικιακού τύπου λύματα Μεικτά αστικά απόβλητα 20 03 01 

Λάσπες περιέχουσες 
πετρέλαιο 

Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες 
συντήρησης 

05 01 06* 

Θρύμματα διάτρησης 

Πετρέλαιο που περιέχει λάσπη και απόβλητα από 
γεώτρηση 

01 05 05* 

Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς 01 05 99 

Χαρτί  
Χαρτί και χαρτόνι  20 01 01* 

Χαρτόνι  

Πλαστικό (που δεν έχει 
ρυπανθεί με τρόφιμα) 

Πλαστικά 20 01 39 

Κουτιά αλουμινίου 
Μέταλλα  20 01 40 

Μέταλλο  

Μπαταρίες 

Μπαταρίες μολύβδου 16 06 01* 

Μπαταρίες Ni-Cd 16 06 02* 

Μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο  16 06 03* 

Αλκαλικές μπαταρίες που δεν περιέχουν υδράργυρο 16 06 04 

Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές  16 06 05 

Λαμπτήρες φθορισμού  
Σωληνοειδείς λαμπτήρες φθορισμού και άλλα 
απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

20 01 21* 
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Τύπος Περιγραφή Κωδικός ΕΚΑ 

Απόβλητα από τρόφιμα 
Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα προερχόμενα από την 
κουζίνα και το κυλικείο  

20 01 08 

Ελαιώδη ράκη 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων, υφάσματα 

σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός ρυπασμένος από 

επικίνδυνες ουσίες 

15 02 02* 

Ονομαστικά κενά δοχεία 
χρωμάτων και διαλυτικού 

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων 
ουσιών ή έχουν ρυπανθεί από αυτές 

15 01 10* 

Δοχεία με αερόλυμα  
Δοχεία που περιέχουν αέρια υπό πίεση και αποτελούν 
επικίνδυνες ουσίες   

16 05 04* 

Γυαλί  Γυαλί  20 01 02 

Ξύλο  Ξύλο που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες 20 01 38 

Φίλτρα λαδιού  

Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων, υφάσματα 

σκουπίσματος, προστατευτικός 

ρουχισμός ρυπασμένος από 

επικίνδυνες ουσίες 

15 02 02* 

Χρησιμοποιημένα μαγειρικά 
έλαια  

Βρώσιμα έλαια και λίπη 20 01 25 

Απόβλητα ιατρικών 
δραστηριοτήτων 

Απόβλητα των οποίων η 

συγκομιδή και η διάθεση δεν 

υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 

σε σχέση με την πρόληψη 

μόλυνσης 

18 01 04 

Χρησιμοποιούμενα 
λιπαντικά έλαια 

Χλωριωμένα ορυκτέλαια κινητήρων, εξαρτημάτων και 

λίπανσης   13 02 04* 

Μείγμα πετρελαίου-νερού από τον διαχωριστή 

πετρελαίου-νερού 13 05 07* 

Μη χλωριωμένα ορυκτέλαια κινητήρων, εξαρτημάτων 

και λίπανσης 13 02 05* 

Συνθετικά έλαια κινητήρων εξαρτημάτων και λίπανσης  13 02 06* 

Άμεσα βιοαποκοδομήσιμα έλαια κινητήρων, 

εξαρτημάτων και λίπανσης  13 02 07* 

Άλλα έλαια κινητήρων, εξαρτημάτων και λίπανσης  13 02 08* 
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Τύπος Περιγραφή Κωδικός ΕΚΑ 

Χρώματα  

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 20 01 27* 

Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που δεν 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 20 01 28 

5.1.17. Η ομαλή ναυσιπλοΐα στον κόλπο της Καβάλας και η αποτροπή ναυτικών 

ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον θα πρέπει να διασφαλίζεται με πλήρη 

τήρηση όλων των απαιτήσεων της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 

Αναλυτικότερα, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει: 

5.1.17.1. Να έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια του οικείου Λιμεναρχείου, εφόσον 

απαιτείται. 

5.1.17.2. Να έχουν υλοποιηθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, όπως 

αυτά καθορίζονται στις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής, 

περιλαμβανόμενων των μέτρων ημερήσιας και νυκτερινής σήμανσης. 

5.1.18. Για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και την ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση για 

την αντιμετώπισή τους, θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση των δεδομένων της 

παραγωγικής διαδικασίας στο θάλαμο ελέγχου. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί 

η δυνατότητα επιτήρησης της επιφάνειας της θάλασσας γύρω από την εξέδρα 

Δέλτα με κατάλληλο σύστημα έγκαιρου εντοπισμού κηλίδων, το οποίο θα πρέπει 

να χρησιμοποιεί σύγχρονες απεικονιστικές τεχνολογίες (π.χ. ηλεκτρομαγνητική 

ανάκλαση και υπέρυθρη εικόνα) και κατάλληλη υπολογιστική ανάλυση 

προκειμένου να ειδοποιεί αξιόπιστα για την εμφάνιση επιπλεουσών κηλίδων. Για 

την εξέταση της δυνατότητας αυτής (1) θα διερευνηθεί η καταλληλότητα των 

διαθέσιμων συστημάτων (2) θα δοκιμαστεί σε πιλοτικό επίπεδο το πλέον 

κατάλληλο και (3) εάν η τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποδειχθεί 

ικανοποιητική, θα εγκατασταθεί το πλήρες σύστημα. Εάν αποδειχθεί ότι τέτοιο 

σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση 

κηλίδων στην περιοχή του έργου, θα πρέπει να ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 20% 

ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός που διατηρείται σε ετοιμότητα. Οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής των παραπάνω απαιτήσεων θα αποτελέσουν αντικείμενο φακέλου 

συμμόρφωσης με τον παρόντα περιβαλλοντικό όρο (άρθρο 7§1 ν. 4014/2011). 

5.2. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων 

5.2.1. Κατά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της εξέδρας Λάμδα θα πρέπει να 

υιοθετηθούν κατάλληλες πρόνοιες ώστε: 

5.2.1.1. Να επιλεγεί ο εφικτός, με βάση τις λεπτομερείς εδαφολογικές συνθήκες 

του πυθμένα, μηχανισμός έμπηξης των πυλώνων μεταξύ του παλμικού 

(που είναι προτιμότερος) και του κρουστικού. 
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5.2.1.2. Να ελαχιστοποιηθούν οι εργασίες στην περιοχή της θαλάσσιας θέσης 

της εξέδρας και οι συνακόλουθες περιβαλλοντικές επιδράσεις, με την 

πρόβλεψη συναρμολόγησής της με όσο το δυνατόν λιγότερα και 

χρονικά συντομότερα βήματα. 

5.2.1.3. Να εξασφαλιστεί ότι οι πυλώνες θα είναι δυνατόν να εξαχθούν από το 

έδαφος του βυθού και να απομακρυνθούν κατά τη φάση 

απεγκατάστασης της εξέδρας. 

5.2.2. Τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό των συνδέσεων μεταξύ εξεδρών και χερσαίων 

εγκαταστάσεων, ως περιγράφεται στην ΜΠΕ, όσο και κατά την οριστικοποίηση 

του σχεδιασμού, υιοθετούνται κατάλληλες πρόνοιες ώστε: 

5.2.2.1. Ο εξοπλισμός επιφάνειας και οι υποθαλάσσιοι αγωγοί να έχουν αντοχή 

κατάλληλη για τη μέγιστη πίεση κλειστής κεφαλής των πηγαδιών, 

προκειμένου να περιορίζεται η πιθανότητα διάβρωσής τους όταν 

λειτουργούν σε κανονικές συνθήκες και η συνακόλουθη πιθανότητα 

απώλειας ακεραιότητας και ως εκ τούτου διαρροής υδρογονανθράκων 

στο περιβάλλον. 

5.2.2.2. Με αφετηρία την ως άνω αυξημένη αντοχή των αγωγών, αποφεύγεται η 

ανάγκη λειτουργίας πυρσού στη νέα εξέδρα. 

5.2.2.3. Υλοποιείται η ηλεκτρική σύνδεση της νέας εξέδρας με την εξέδρα Δέλτα 

μέσω υποβρύχιου καλωδίου τροφοδοσίας ώστε να αποφευχθεί η 

εγκατάσταση αυτόνομη ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου. 

5.2.3.  Τα μέτρα που περιγράφονται στην ενότητα 12.3 της ΜΠΕ (με τις προσαρμογές 

βάσει του τεχνικού υπομνήματος του υπ’ αρ. 37 σημείου του σκεπτικού της 

παρούσας) και αφορούν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απρόοπτων 

περιστατικών (αστοχιών) καθίστανται υποχρεωτικά ως προς την εφαρμογή τους. 

5.3. Λειτουργία υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων 

5.3.1. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έχει αποδειχθεί επιτυχές κατά την έως 

τώρα διάρκεια λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται και, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, οφείλει να 

ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: 

5.3.1.1. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της 

παρούσας και των απαιτήσεων της άδειας λειτουργίας. 

5.3.1.2. Εξασφάλιση ακεραιότητας των εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενων 

των αγωγών, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης ασφαλούς 

λειτουργίας, ήτοι κατόπιν (α) τακτικής εφαρμογής προγράμματος 

ελέγχου και επιθεώρησης (β) άμεσης αποκατάστασης τυχόν ευρημάτων 

και επανελέγχου (γ) ανανέωσης των σχετικών πιστοποιητικών. 
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5.3.1.3. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πιστοποιητικού πρόληψης ρύπανσης 

(σύμφωνα με MARPOL). 

5.3.2. Το παραγόμενο από την εξόρυξη νερό θα οδηγείται προς επεξεργασία σε 

κατάλληλα συστήματα, τα οποία θα έχουν απόδοση που θα επιτυγχάνει τα 

εκάστοτε ισχύοντα όρια απόρριψης. Το νερό από τις επιφάνειες των εξεδρών 

(καθαριότητας και όμβρια) θα οδηγείται προς απόρριψη μέσω κατάλληλων 

συστημάτων καθαρισμού του, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη 

της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL). 

5.3.3. Προκειμένου να αποφευχθεί η διαφυγή όξινου αερίου ή/και αέριων 

υδρογονανθράκων προς την ατμόσφαιρα, διασφαλίζεται η συνεχής ύπαρξη 

φλόγας στον υφιστάμενο πυρσό, με την συνεχή τροφοδοσία γλυκού φυσικού 

αερίου μέσω των πιλότων. 

5.4. Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών συνεπειών από ατύχημα ή διαρροή 

5.4.1. Η αποτελεσματική ανταπόκριση του προσωπικού σε ατύχημα ή διαρροή, και η 

συνακόλουθη ελαχιστοποίηση των συνεπειών στο θαλάσσιο περιβάλλον, 

προϋποθέτει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του ειδικού 

εξοπλισμού του όρου 5.1.10.2 και όλων των άλλων μέσων καταπολέμησης της 

θαλάσσιας ρύπανσης.  

5.4.2. Για τη διατήρηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που θα επιτρέψει την άμεση και 

αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 

περιστατικών ρύπανσης (όρος 5.1.10.1) θα πρέπει να διεξάγονται τακτικά 

ασκήσεις ετοιμότητας βάσει υποθετικών περιπτώσεων συμβάντων. 

5.4.3. Το σύστημα ανίχνευσης φωτιάς και αερίων θα πρέπει να συντηρείται με 

συχνότητα που να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του. 

5.4.4. Τα μέτρα που περιγράφονται στην ενότητα 12.2 της ΜΠΕ (περιλαμβανόμενης της 

εκπόνησης, εφαρμογής και τακτικής αναθεώρησης των σχεδίων που αφορούν σε 

ασφαλή διαχείριση κινδύνων, αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών, 

αντιμετώπιση διαφυγής H2S και έλεγχο πηγαδιών) καθίστανται υποχρεωτικά ως 

προς την εφαρμογή τους σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του 

έργου. 

5.5. Κατασκευή 

5.5.1. Ο όγκος των τριμμάτων που ενδέχεται να διασπαρούν στο βυθό κατά την 

εναρκτήρια φάση μιας νέας γεώτρησης θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί 

λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, όπως κατά το δυνατόν 

περιορισμός του βάθους της αρχικής τομής (riserless drilling), χρήση 

σωληνώσεων μικρότερης δυνατής διαμέτρου κ.λπ. 

5.5.2. Στην ως άνω εναρκτήρια φάση νέας γεώτρησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως 

υγρό γεώτρησης gel θαλασσινού νερού και μπεντονίτη, ώστε οι όποιες αποθέσεις 
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γύρω από το χείλος της γεώτρησης να είναι συμβατά με την τοπική σύσταση του 

πυθμένα. 

5.5.3. Μετά την ως άνω εναρκτήρια φάση, τα υγρά γεώτρησης επιστρέφουν στην 

επιφάνεια, τα θρύμματα διαχωρίζονται και στέλνονται στην ακτή προς διαχείριση 

σύμφωνα με τον όρο 5.1.16.4, ενώ η λάσπη υποβάλλεται σε επεξεργασία. 

5.5.4. Θα πρέπει να διερευνηθεί και, εφόσον αποδειχτεί εφικτό, να εφαρμοστεί η 

δυνατότητα ενοποίησης και από κοινού εγκατάστασης αγωγών, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί το συνολικό αποτύπωμα στο βυθό. 

5.5.5. Ο ενταφιασμός των αγωγών και καλωδίων στο βυθό θα πρέπει να αξιοποιήσει στο 

μέγιστο εφικτό βαθμό την υδροβολή (jetting) έναντι της μηχανικής διάνοιξης 

τάφρων. Στις περιπτώσεις κοινών διαδρομών των αγωγών (π.χ. όταν αυτοί είναι 

σε δέσμες), ο σχεδιασμός των εργασιών υδροβολής θα πρέπει να επιδιώκει την 

ολοκλήρωση της διάνοιξης με ένα μόνο πέρασμα του υδρεγχυτήρα. 

5.5.6. Η ταχύτητα κίνησης όλων των σκαφών που σχετίζονται με την υλοποίηση των 

νέων επιμέρους έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20 κόμβους, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σύγκρουσης με θαλάσσια 

θηλαστικά. 

5.5.7. Στο σκάφος υποστήριξης θα επιβαίνει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος 

παρατηρητής θαλάσσιων θηλαστικών (ΠΘΘ) και δύο στην περίπτωση εργασιών 

24 ωρών. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να εξετάζεται 

από τον ΠΘΘ η παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών εντός 500 m από το σημείο της 

δραστηριότητας. Θορυβώδεις εργασίες δεν θα πρέπει να ξεκινούν αν έχουν 

εντοπιστεί θαλάσσια θηλαστικά εντός της ακτίνας αυτής ή μέχρι να περάσουν 

τουλάχιστον 20 λεπτά μετά από τον τελευταίο εντοπισμό. Για περιόδους 

σκοταδιού ή κακής ορατότητας (όπως ομίχλη) οι ΠΘΘ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν διόπτρες νυχτερινής όρασης ή συσκευές παθητικής ακουστικής 

παρακολούθησης. 

5.5.8. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ισχύουν οι διατάξεις του 

ν. 3028/2002. Εγκαίρως πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να 

προηγηθεί αρχαιολογικός έλεγχος στις επηρεαζόμενες θέσεις από την Εφορεία 

Ενάλιων Αρχαιοτήτων, με δαπάνη του φορέα του έργου.  

5.6. Απεγκατάσταση 

5.6.1. Το σύνολο του εξοπλισμού του έργου που σταματά να εξυπηρετεί παραγωγικές ή 

υποστηρικτικές δραστηριότητες απομακρύνεται από τη θέση εγκατάστασής του 

και είτε επαναχρησιμοποιείται αλλού, είτε διατίθεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

διαχείρισης αποβλήτων. 

5.6.2. Η απεγκατάσταση θα πρέπει να διεξαχθεί με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εάν ο τρόπος αυτός διαφοροποιείται σημαντικά από 
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τα περιγραφόμενα στη ΜΠΕ ή στο τεχνικό υπόμνημα του υπ’ αρ. 37 σημείου του 

σκεπτικού της παρούσας, απαιτείται εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 

5.6.3. Για τις κοπές μεταλλικών εξαρτημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός 

ψυχρής κοπής και να αποφευχθεί η χρήση εκρηκτικών. 

5.7. Παρακολούθηση 

5.7.1. Ο φορέας του έργου οφείλει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και να συντονίζει την εφαρμογή του, ώστε να 

παρακολουθείται η επίδραση του έργου και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών 

όρων που αφορούν στη λειτουργία του, καθώς και στις δραστηριότητες 

κατασκευής. 

5.7.2. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, η συλλογή, η επεξεργασία και η 

αξιολόγηση των δεδομένων, των αποτελεσμάτων και των τεκμηριώσεων σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά θέματα που θα αναφερθούν στις παραγράφους 5.7.4, 5.7.5, 

5.7.6 και 5.7.7, θα πρέπει να διενεργείται από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό 

με εξειδίκευση και εμπειρία σε κάθε σχετική περιβαλλοντική παράμετρο. 

5.7.3. Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα πρέπει να 

σχεδιαστεί και εφαρμοστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την συλλογή, 

αποθήκευση, αξιολόγηση, επεξεργασία και κοινοποίηση των περιβαλλοντικών 

πληροφοριών κατά τη διάρκεια του έργου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 

μηχανισμού αυτού θα πρέπει να είναι η ακριβής καταγραφή και διατήρηση όλων 

των πληροφοριών που παράγονται κατά την παρακολούθηση, η κοινοποίηση των 

πληροφοριών σε μία κεντρική τοποθεσία, η επεξεργασία των πληροφοριών για 

την παραγωγή περιοδικών εκθέσεων, η παροχή πληροφοριών και απαντήσεων 

στα ερωτήματα αναφορικά με την παρακολούθηση που προέρχονται από 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

5.7.4. Η σύνοψη των τελικών αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα 

αποτυπώνεται σε ετήσια έκθεση η οποία θα πρέπει να είναι διατυπωμένη κατά 

τρόπο εύληπτο από το κοινό και να δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου. Η 

δημοσίευση της έκθεσης αυτής θα γνωστοποιείται στις υπηρεσιακές μονάδες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος που ασκούν αρμοδιότητες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, περιβαλλοντικής επιθεώρησης και ελέγχου, καθώς και διαχείρισης 

βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών. Στην εν λόγω έκθεση θα 

περιλαμβάνονται τα κύρια συμπεράσματα που εξάγονται από τα αποτελέσματα 

της περιβαλλοντικής παρακολούθησης στη διάρκεια του έτους, ενώ τα 

πρωτογενή δεδομένα (π.χ. αποτελέσματα μετρήσεων, καταγραφών ή 

αναλύσεων) θα περιλαμβάνονται σε ετήσιες εκθέσεις που θα υποβάλλονται στο 

αρμόδιο Υπουργείο και θα είναι διαθέσιμα στις Αρχές όταν και εάν ζητηθούν. 
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5.7.5. Κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές 

παράμετροι που σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα: 

5.7.5.1. Αναλυτικές καταγραφές ενεργειών που πραγματοποιούνται για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

5.7.5.2. Ανάλυση των βενθικών κοινοτήτων ως ένδειξη της οικολογικής 

κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (οικολογικοί δείκτες BENTIX, 

AMBI, BIPO ή αντίστοιχοι επικαιροποιημένοι δείκτες ), ανά μήνα. 

5.7.5.3. Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων, με μετρήσεις θολερότητας, αιωρούμενων 

στερεών και υδρογονανθράκων, ανά εβδομάδα. 

5.7.5.4. Παρακολούθηση και καταγραφή της εμφάνισης και παραμονής 

ευαίσθητων ειδών θαλάσσιας πανίδας σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια 

των κατασκευαστικών εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 

στην παρουσία των θαλασσίων θηλαστικών και των ειδών με καθεστώς 

προστασίας της θαλάσσιας περιοχής Natura 2000 ΖΕΠ – ΕΖΔ με κωδικό 

GR1150014 και ονομασία «Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας – Θάσου». 

5.7.5.5. Αναγνώριση και αναφορά περιστατικών διαρροής, περιλαμβανόμενων 

των αποτελεσμάτων του συστήματος που προδιαγράφηκε στον όρο 

5.1.18, εφόσον εγκατασταθεί, καθώς και των ενεργειών αντιμετώπισής 

τους. 

5.7.5.6. Επίπεδα θορύβου ημέρας και νύχτας, ανά εβδομάδα. 

5.7.5.7. Τήρηση μηχανισμού παραπόνων, παρακολούθηση και καταγραφή σε 

μηνιαία βάση. 

5.7.6. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου παρακολουθούνται οι 

περιβαλλοντικές παράμετροι που σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα: 

5.7.6.1. Αναλυτικές καταγραφές ενεργειών που πραγματοποιούνται για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

5.7.6.2. Ποιότητα του παραγόμενου νερού σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 του 

Παραρτήματος 9 της ΜΠΕ. 

5.7.6.3. Ανάλυση των βενθικών κοινοτήτων ως ένδειξη της οικολογικής 

κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος (οικολογικοί δείκτες BENTIX, 

AMBI, BIPO ή αντίστοιχοι επικαιροποιημένοι δείκτες), σε ακτίνα 500 m, 

ανά τρία έτη με ανάλυση δειγμάτων. 

5.7.6.4. Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων, με φυσικοχημική ανάλυση του θαλάσσιου 

ύδατος και του βυθού, ανά τρία έτη. 

5.7.6.5. Παρατήρηση και καταγραφή ειδών θαλάσσιας πανίδας και 

ορνιθοπανίδας, με εντοπισμό τραυματισμένων και νεκρών ατόμων. Τα 

νεκρά άτομα θα πρέπει να καταγράφονται και να διερευνώνται τα αίτια 

θανάτου τους. 
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5.7.6.6. Ακεραιότητα σωληνώσεων και υποθαλάσσιων δικτυωμάτων των 

εξεδρών με εναλλασσόμενες ανά δώδεκα μήνες οπτικές επιθεωρήσεις 

(τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα – ROV ή κατάδυση). 

5.7.6.7. Παρακολούθηση αέριων εκπομπών H2S ή εκρηκτικών μιγμάτων, 

συνεχώς μέσω συστήματος συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών. 

5.7.6.8. Επίπεδα θορύβου ημέρας και νύχτας σε ακτίνα 500 m, ανά έξι μήνες τα 

δύο πρώτα έτη λειτουργίας της νέας εξέδρας, ανά διετία στη συνέχεια. 

5.7.6.9. Αναγνώριση και αναφορά περιστατικών διαρροής, καθώς και των 

ενεργειών αντιμετώπισής τους. 

5.7.6.10. Επιθεώρηση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης και ανίχνευσης ως 

ακολούθως: 

5.7.6.10.1. Έλεγχος συστημάτων έκτακτης ανάγκης και αρχείο που 

επαληθεύει την κατάσταση της διακοπής λειτουργίας 

έκτακτης ανάγκης, ετησίως. 

5.7.6.10.2. Ανίχνευση πυρκαγιάς εσωτερικά (διμηνιαίως) / εξωτερικά 

(τριμηνιαίως). 

5.7.6.10.3. Ανίχνευση H2S μηνιαίως, εκρηκτικών αερίων διμηνιαίως και 

συστημάτων πυρόσβεσης τριμηνιαίως. 

5.7.6.11. Επιθεώρηση μέσων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού ασφαλείας, 

διμηνιαίως.  

5.7.6.12. Πρόσθετα θέματα παρακολούθησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 

της μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης (παράρτημα 4 της ΜΠΕ). 

5.7.7. Κατά τη φάσης απεγκατάστασης και αποχώρησης παρακολουθούνται οι 

ακόλουθες περιβαλλοντικές παράμετροι σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και για 

έξι μήνες μετά το πέρας : 

5.7.7.1. Επιθεώρηση θαλάσσιας οικολογίας – βενθική ανάλυση σε μηνιαία βάση 

5.7.7.2. Παρακολούθηση ποιότητας θαλάσσιων υδάτων – θολερότητα / 

αιωρούμενα στερεά εβδομαδιαίως και υδρογονάνθρακες. 

5.7.7.3. Συνεχής παρακολούθηση ευαίσθητης θαλάσσιας πανίδας και 

ορνιθοπανίδας. 

5.7.7.4. Συνεχής παρακολούθηση, αναγνώριση και αναφορά περιστατικών 

διαρροής. 

5.7.7.5. Παρακολούθηση θορύβου στην περιοχή άμεσης επίδρασης (εντός 500 

m) επίπεδα θορύβου ημέρας και νύχτας σε εβδομαδιαία βάση έως το 

πέρας των εργασιών απεγκατάστασης και μεταφοράς. 
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6. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – 

Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή της 

6.1. Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την 

ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των 

οποίων εκδόθηκε (άρθρο 2§8 ν. 4014/2011). 

6.2. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να 

εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5 του ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης 

υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι 

διατηρούνται σε ισχύ. 

6.3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 

αναφέρθηκε στην ενότητα 1 της παρούσας απόφασης και υλοποιείται σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 

6.4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 

διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσα 

απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της 

απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου. 

7. Άλλες διατάξεις 

7.1. Η παρούσα απόφαση: 

7.1.1. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις 

πάγιες σχετικές με αυτά διατάξεις, περιλαμβανόμενων αυτών του ν. 4409/2016 

(Α΄ 136). 

7.1.2. Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων 

αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για το έργο. 

7.2. Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης σε 

έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του έργου χωροθετείται σε θαλάσσιο χώρο ενώ στο μικρό τμήμα του έργου όπου οι 

υφιστάμενοι αγωγοί απολήγουν στην ξηρά και συνδέονται με τις χερσαίες εγκαταστάσεις 

(για τις οποίες ισχύουν οι όροι των υπ’ αρ. 17, 18 και 19 του σκεπτικού) δεν προβλέπονται 

εργασίες κατασκευής. 
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8. Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων  

8.1. Η παρούσα απόφαση, η ΜΠΕ και το τεχνικό υπόμνημα (υπ’ αρ. 37 σημείο σκεπτικού της 

παρούσας) που τη συνοδεύουν, καθώς και επόμενοι φάκελοι ανανέωσης, τροποποίησης, 

τεχνικών περιβαλλοντικών μελετών μαζί με σχετικές αποφάσεις, θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμοι στο χώρο του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επιδεικνύονται από τον 

υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

8.2. Ο φορέας του έργου, τόσο κατά τη φάση των εργασιών κατασκευής, όσο και κατά τη 

λειτουργία, θα πρέπει: 

8.2.1. Να τηρεί στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ. συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, 

τιμολόγια, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.).  

8.2.2. Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να 

διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό. 

8.2.3. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

8.2.4. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

8.3. Εάν ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα οποία δεν 

καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση τους πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει των θεωρημένων μελετών του έργου ή 

και επόμενων φακέλων σχετικών με την περιβαλλοντική του αδειοδότηση. 

8.4. Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 

παράβασης των όρων της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

9. Αντικατάσταση προηγούμενων περιβαλλοντικών όρων 

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης αντικαθιστούν εφεξής αυτούς της κ.υ.α. με α.π. 

οικ.80994/7.2.2002 (περιβαλλοντικοί όροι θαλάσσιων εγκαταστάσεων παραγωγής 

υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας) όπως τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις με 

α.π. οικ. 46781/1283/12.8.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Κ0-Β0Ξ) και 7664/14.9.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΗ54653Π8-ΞΓ6). 

10. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και της απόφασης 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

10.1. Τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν ή έτυχαν 

διαφορετικού χειρισμού 
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10.1.1. Οι απόψεις των Υπηρεσιών επί της ΜΠΕ που διαβιβάστηκαν στη ΔΙΠΑ από την 

έναρξη της διαβούλευσης έως και την έκδοση της παρούσας απόφασης, 

λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων που 

επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. 

10.1.2. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με τη ΜΠΕ. 

10.2. Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

10.2.1. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στο σύστημα Διαύγεια. 

10.2.2. Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην κ.υ.α. υπ’ 

αρ. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470), η δημοσίευση της παρούσας απόφασης 

πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr. 

11. Νομικές δυνατότητες προσφυγής κατά της παρούσας απόφασης 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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1. ΔΙΠΑ (συν. ΜΠΕ & τεχν. υπόμνημα) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τμήμα Γ΄ 

4. Α. Κουλίδης 
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