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Θέμα: Αίτημα πρόσβασης σε περιβαλλοντική πληροφορία

Με την παρούσα επιστολή, σας υποβάλλουμε αίτημα πρόσβασης σε ορισμένες περιβαλλοντικές
πληροφορίες, που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων (εφεξής, σύμβασης μίσθωσης).1
Σημειώνουμε ότι η περιοχή έρευνας «Ιωάννινα» καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του «Εθνικού Πάρκου Β.
Πίνδου», και ολικά ή μερικά τουλάχιστον 14 περιοχές του δικτύου Natura 2000.2 Επίσης, είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η σύμβαση μίσθωσης δεν φαίνεται να απαγορεύει την εξαιρετικά επικίνδυνη
για το περιβάλλον και την υγεία μέθοδο της υδραυλικής ρηγμάτωσης (fracking).
Το αίτημά μας βασίζεται στις κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία για το
περιβάλλον. Ειδικότερα, βασίζεται στα άρθρα 4 έως 5 της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες,
τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα (Σύμβαση του Άαρχους),3 στα άρθρα 42 έως 49 του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση των διατάξεων
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’ 34) [με τα οποία κωδικοποιείται η κ.υ.α. Η.Π.
11764/653/2006 (Β’ 327)], και την Οδηγία 2003/4/ΕΕ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες».
Συγκεκριμένα, παρακαλούμε για τη χορήγηση των παρακάτω περιβαλλοντικών πληροφοριών:
i.

Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΠΣΔ), μαζί με όλους του χάρτες και τις τυχόν
μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, το οποίο έχει υποβληθεί από τον Μισθωτή σύμφωνα με τον
όρο 12 της σύμβασης μίσθωσης, και τον όρο Β.ΙΙ της της κοινής υπουργικής απόφασης
«Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το πρόγραμμα
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας
Ηπείρου» (εφεξής, κ.υ.α. έγκρισης ΣΜΠΕ-Ι).4

1
Ν. 4300/2014 «Kύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «ΕΝERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC.» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων»
(Α’ 222).
2
Οι συντεταγμένες από τις οποίες απορρέει η εκτίμηση αυτή καταγράφονται στον όρο Α.Ι. της Κοινής υπουργικής απόφασης
172162/2.12.2013 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το πρόγραμμα έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ0-ΤΦΗ).
3
Ν. 3422/2005 «Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα» (Α΄ 303).
4
Κοινή υπουργική απόφαση 172162/2.12.2013 «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το
πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ0ΤΦΗ).

ii.

Τις πράξεις αποδοχής του παραπάνω Περιβαλλοντικού Σχεδίου Διαχείρισης, οι οποίες
προβλέπονται από τον όρο Β.ΙΙ.3 της κ.υ.α. έγκρισης ΣΜΠΕ-Ι.

iii.

Την «έκθεση αρχικής κατάστασης για την καταγραφή της κατάστασης των περιβαλλοντικών
παραμέτρων και πόρων κατά τον χρόνο πριν από την έναρξη των εργασιών», που έχει υποβάλει
ο Μισθωτής σύμφωνα με τον όρο 12.14 της σύμβασης μίσθωσης.

iv.

Τις «αναλύσεις περιβαλλοντικών κινδύνων και διαρροής πετρελαίου από ερευνητικές γεωτρήσεις
(Exploration Well Environmental Risk and Oil Spill Contingency Analysis)», οι οποίες τυχόν έχουν
εκπονηθεί κατ΄ εφαρμογή του όρου Β.ΙΙ.8 της κ.υ.α. έγκρισης ΣΜΠΕ-Ι.

v.

Την «περιβαλλοντική έκθεση» που έχει υποβληθεί για κάθε έτος από την έναρξη ισχύος της
σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με τον όρο 12.11 της τελευταίας.

vi.

Την ειδική οικολογική αξιολόγηση (δέουσα εκτίμηση) που έχει εκπονηθεί για τις
προγραμματισμένες «εργασίες έρευνας» που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τους τόπους του
δικτύου Natura 2000 στην περιοχή έρευνας.

vii.

Σε περίπτωση που δεν εμπίπτει στα παραπάνω στοιχεία (i) έως (vi), κάθε άλλη «τεκμηρίωση
συμμόρφωσης στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στην περιοχή του προγράμματος», η οποία θα πρέπει να συνοδεύει τον
σχεδιασμό και τη χωροθέτηση των έργων έρευνας, σύμφωνα με τον όρο 12 της σύμβασης
μίσθωσης και το όρο Β.ΙΙ.5 της κ.υ.α. έγκρισης ΣΜΠΕ-Ι.

viii.

Τις γνωστοποιήσεις για διάνοιξη (όρυξη) ερευνητικής γεώτρησης, και τις αιτήσεις για παροχή
συναίνεσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί δυνάμει του όρου 9.4 και του Παραρτήματος Δ της
σύμβασης μίσθωσης.

ix.

Τις ετήσιες εκθέσεις «σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της
σύμβασης από τον ανάδοχο» που έχει υποβάλλει η ΕΔΕΥ στο ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το άρθ. 146
περ. (ι) ν. 4001/2011 (Α΄147), και από την έναρξη ισχύος της σύμβασης έως και σήμερα.

x.

Την διεύθυνση επικοινωνίας και τα μέλη της Μονάδας Περιβάλλοντος που προβλέπεται από τον
όρο Β.ΙΙ.1 της κ.υ.α. έγκρισης ΣΜΠΕ-Ι.

xi.

Την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας που διατηρεί η Μονάδα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με
τον όρο Γ. 5 της κ.υ.α. έγκρισης ΣΜΠΕ-Ι.

Σε περίπτωση που δεν δύνασθε να μας στείλετε ηλεκτρονικά το σύνολο των εγγράφων, συνάδελφός μας
μπορεί να τα παραλάβει από την υπηρεσία σας κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας μας.
Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την 20ήμερη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο
44 παρ. 3, περίπτωση α) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34) για τη διεκπεραίωση παρόμοιων αιτημάτων.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας, και παραμένουμε στην διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία ζητήσετε.

2

Με εκτίμηση,

Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής πολιτικής
WWF Ελλάς
Λεμπέση 21, 117 43 Αθήνα
Τηλ: 210 3314893, Φαξ: 210 3247578,
Email: tnantsou@wwf.gr
www.wwf.gr

Δημήτρης Ιμπραήμ, Υπεύθυνος εκστρατειών
Greenpeace
Κολωνού 78, 104 37 Μεταξουργείο
Τηλ: 210 3840774 & 5, Φαξ 210 3804008
Email: dimitris.ibrahim@greenpeace.org
http://www.greenpeace.org/greece/el

Κοινοποίηση:
-

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου
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