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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Αυτό το Σχέδιο Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων (SEP) είναι ένα ζωντανό δημόσιο έγγραφο που 
καθορίζει τις δεσμεύσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σχετικά με τις δραστηριότητες συμμετοχής, 
διαβούλευσης και δημοσιοποίησης των ενεργειών των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με το 
Έργο. Αυτό το SEP αναπτύχθηκε σύμφωνα με την περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της EBRD 
(2019). 

Το σχέδιο συμμετοχής και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται με σκοπό την 
ενημέρωση και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων του Έργου και την οικοδόμηση κατανόησης με 
την ενεργό συμμετοχή ατόμων, ομάδων και οργανισμών στο Έργο. Το σχέδιο συμφωνίας και 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη βοηθά: 

 Στον προσδιορισμό και την εμπλοκή όλων των πιθανών επηρεαζόμενων ομάδων και ατόμων 
 Στη δημιουργία κατανόησης του Έργου μεταξύ εκείνων που θα επηρεαστούν 
 Στην αναγνώριση ζητημάτων εγκαίρως στον κύκλο του Έργου που ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο το Έργο ή τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
 Στην διασφάλιση ότι τα μέτρα αντιμετώπισης είναι κατάλληλα (εφαρμόσιμα, αποτελεσματικά και 

ουσιαστικά) και 
 Στην καθιέρωση ενός συστήματος μακροπρόθεσμων επικοινωνιών μεταξύ του Έργου και των 

κοινωνικών ομάδωνπου είναι προς όφελος όλων των μερών. 
 

Αυτό το SEP περιγράφει λεπτομερώς τη δέσμευση που έχει αναλάβει με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά τα πρώτα στάδια του Έργου και χρησιμεύει ως οδηγός σε μελλοντικές φάσεις. Αυτό το SEP θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί μετά την έγκριση του Έργου, για να ενημερώσει τη συνεχιζόμενη εμπλοκή 
των ενδιαφερομένων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του Έργου (κατασκευή, λειτουργία και 
παροπλισμός). 
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1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ 

2.1 Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Η Εταιρεία»), μια μεγάλη βιομηχανική εταιρεία, σκοπεύει 
να κατασκευάσει μια αεριοστροβιλική Μονάδα συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο 
(CCGT) (εφεξής «το Έργο»), η οποία θα βρίσκεται εντός του υφιστάμενου βιομηχανικού της 
συγκροτήματος κοντά στον Άγιο Νικόλαο, στην Κεντρική Ελλάδα (βλ. Εικ.1.1). Η νέα CCGT 
θα συνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου και τις εγκαταστάσεις ψύξης νερού που 
χρησιμοποιούνται για την υπάρχουσα CCGT σε αυτήν την περιοχή, αλλά για τη σύνδεση 
της νέας CCGT στον κοντινό υποσταθμό στο Δίστομο θα δημιουργηθεί νέα εναέρια γραμμή 
μεταφοράς 400kV (OHTL) περίπου 15km (όπως φαίνεται στην εικόνα 1.1 με πορτοκαλί 
χρώμα), και θα απαιτηθούν τροποποιήσεις στην υπάρχουσα OHTL (η γη στην οποία 
πρόκειται να οικοδομηθεί το Έργο αναφέρεται εφεξής ως «η τοποθεσία»). Η εικόνα 1.1 
δείχνει τα ακόλουθα: 

 Η αριστερή πορτοκαλί γραμμή είναι η υπάρχουσα εναέρια γραμμή υψηλής τάσης 
(«υπάρχουσα διαδρομή»), το τελευταίο τμήμα της γραμμής (προς τα αριστερά) είναι η 
υφιστάμενη γραμμή η οποία θα μετατοπιστεί προς τα βόρεια. Η μπλε γραμμή που συνδέεται 
με τον υποσταθμό Δίστομο είναι η νέα εναέρια γραμμή υψηλής τάσης. 

 Η ροζ γραμμή είναι το όριο της ιδιοκτησίας της εταιρείας.  

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. βρίσκεται ήδη σε αυτήν την περιοχή από τη δεκαετία του 1960, 
λειτουργώντας εργοστάσιο αλουμίνας και αλουμινίου, λατομεία και δύο σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (εργοστάσιο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
(ΣΗΘ-CHP) και εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής CCTG) 

2.1 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (εφεξής «οι Δανειστές») 
εξετάζει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του έργου.  

Στόχος του Έργου είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ηλεκτρισμού στην περιοχή. 
Το φυσικό αέριο οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 από άλλα ορυκτά καύσιμα, 
επομένως το Έργο θα συμβάλει στη μείωση της έντασης των εκπομπών άνθρακα στο 
δίκτυο, στη μείωση των τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές και στην αύξηση της 
πρόσβασης της κοινότητας στην ενέργεια.  

2.1 Το έργο θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και θα συμβάλει στην τοπική οικονομία 
μέσω αυξημένων δαπανών που προκύπτουν από το εργατικό δυναμικό της κατασκευής.  
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Εικόνα1-1 - Τοποθεσία του Έργου, συμπεριλαμβανομένων Νέας εναέριας γραμμής υψηλής τάσης και 
Υποσταθμού 
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2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τις εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις και 
τις απαιτήσεις κοινωνικής πολιτικής των Δανειστών που σχετίζονται με σχέδιο συμφωνίας 
και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

2.2 ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Πίνακας 2-1 - Εθνική Νομοθεσία 

Νομοθεσία Βασικές απαιτήσεις 

Σύνταγμα της 
Ελλάδας (2001) 

 Άρθρο 5Α: Όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, όπως ορίζεται 
από το νόμο. 

 Άρθρο 10: Κάθε άτομο, ενεργώντας μόνο του ή μαζί με άλλους, έχει το 
δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του κράτους, να υποβάλλει γραπτή 
αναφορά στις δημόσιες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να αναλάβουν 
άμεση δράση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και να δώσουν γραπτή 
και αιτιολογημένη απάντηση στον αιτούντα, όπως προβλέπεται από το 
νόμο. 

 Άρθρο 14: Κάθε άτομο μπορεί να εκφράσει και να διαδώσει τις σκέψεις 
του προφορικά, γραπτώς και μέσω του τύπου σύμφωνα με τους νόμους 
του κράτους. 

 Άρθρο 17: Η ιδιοκτησία βρίσκεται υπό την προστασία του κράτους, 
δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, ωστόσο, δεν μπορούν να 
ασκούνται αντίθετα προς το δημόσιο συμφέρον. 

 Άρθρο 24: Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
αποτελεί καθήκον του κράτους και δικαίωμα κάθε ατόμου. Το κράτος 
υποχρεούται να εγκρίνει ειδικά προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης. 
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Νομοθεσία Βασικές απαιτήσεις 

Νόμος 4014/2011 
«Σχετικά με την 
περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων 
(όπως 
τροποποιήθηκε) 

Υπουργική 
Απόφαση 

1915/2018 

Υπουργική 
Απόφαση 1649/45 
(ΦΕΚ 45B/2014) 

ΝόμοςNo. 
4685/2020 

 Ρυθμίζει τη διαδικασία Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της συμφωνίας των 
ενδιαφερόμενων μερών1 

 Το κοινό δικαιούται περίοδο 60 ημερών, σε σχέση με τη ΜΠΕ για CCGT 
και 30 μέρες σε σχέση με τη ΜΠΕ για OHTL, κατά την οποία μπορεί να 
υποβάλει σχόλια σχετικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη 

Νόμος 3422/2005  Επικυρώνει τη Σύμβαση του Aarhus στην ελληνική νομοθεσία 
 Ρυθμίζει την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες από το κοινό2 

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 
11764/653/2006 
σχετικά με την 
"Πρόσβαση του 
κοινού σε 
πληροφορίες" 

 Καθιερώνει την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 

 

 

 

 

2 Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (2017), 2η Δήλωση του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την ανακοίνωση PRE / ACCC / C / 2017/148. Διαθέσιμο στο 
Διαδίκτυο στο: (https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2017‐
148_Greece/Correspondence_with_the_Party_concerned/frPartyC148_16.02.2018_response.pdf 
2 Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (2008), Έκθεση εφαρμογής της Σύμβασης του 
Aarhus. Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στο: 
https://unece.org/DAM/env/pp/Implementation%20reports%202008/Greece_as_revised_2008_04_16.pdf 
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2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ 

Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Πολιτικές και Απαιτήσεις Απόδοσης της EBRD και 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Υπευθυνότητας Έργου 

2.3.1 Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την EBRD πρέπει να είναι δομημένα ώστε να 
πληρούν τις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής της EBRD (ESP), η 
οποία περιλαμβάνει δέκα Απαιτήσεις Απόδοσης (PR) για βασικούς τομείς περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής βιωσιμότητας που πρέπει να πληρούν τα έργα, συμπεριλαμβανομένου του 
PR10 Δημοσιοποίηση πληροφοριών και συμφωνία Ενδιαφερομένων Μερών. Επιπλέον, ο 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Υπευθυνότητας Έργου της EBRD (IPAM), ως ανεξάρτητο εργαλείο 
έσχατης λύσης, στοχεύει στη διευκόλυνση της επίλυσης των ζητημάτων κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και δημόσιας παράθεσης που εγείρονται από άτομα που επηρεάζονται από 
το έργο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται 
από την EBRD μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ενός έργου ή να καθορίσει εάν η 
Τράπεζα έχει συμμορφωθεί με τις ESP της και τις ειδικές διατάξεις του Έργου για την 
Πολιτική Πρόσβασης στην Πληροφορία, και, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση τυχόν 
υπάρχουσας μη συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές, αποτρέποντας παράλληλα τη 
μελλοντική μη συμμόρφωση από την Τράπεζα. 

2.3.2 Το Έργο έχει αξιολογηθεί βάσει των PR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 και 10. Το PR7 (αυτόχθονες 
πληθυσμοί) και το PR9 (Χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές) δεν εφαρμόζονται, καθώς δεν 
υπάρχουν αυτόχθονες πληθυσμοί στη περιοχή του Έργου, και δεν συμμετέχουν 
χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές. Το κύριο PR που σχετίζεται με τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την δημοσιοποίηση πληροφοριών είναι το PR10.  

2.3.3 Οι σχετικοί στόχοι και απαιτήσεις του PR10 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-2 παρακάτω. 

 

Πίνακας 2-2 - EBRD PR10 Απαιτήσεις 

Σκοπός Βασικές απαιτήσεις 

Αναγνώριση 
ενδιαφερομέν
ων μερών 

 Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών του Έργου, συμπεριλαμβανομένων 
των μειονεκτούντων ή ευάλωτων ομάδων που επηρεάζονται ή ενδέχεται να 
επηρεαστούν από το Έργο, ή μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για το Έργο. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Σχεδίου συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών 
και ενός Μηχανισμού Παραπόνων. 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (SEP) PUBLIC | WSP 
ΈργοNo.: 70076475  Σεπτέμβριος 2021 
<European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)> Page 7 of 26 

Σκοπός Βασικές απαιτήσεις 

Αποκάλυψη 
πληροφοριών 

 Παροχή πρόσβασης στα ενδιαφερόμενα μέρη σε έγκαιρες, σχετικές, 
κατανοητές, προσβάσιμες πληροφορίες με πολιτισμικά κατάλληλο τρόπο. 
Συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε: 

 Σκοπό,  φύση,  κλίμακα και διάρκεια του Έργου. 
 Τυχόν κινδύνους, πιθανές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης. 
 Προτεινόμενη διαδικασία εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών. 
 Χρόνο και τόπο των συνεδριάσεων της δημόσιας διαβούλευσης και 
 Έναν μηχανισμό παραπόνων. 

 Κατά περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμοστούν διαφοροποιημένα μέτρα που θα 
επιτρέψουν την αποτελεσματική συμμετοχή των όσων έχουν χαρακτηριστεί ως 
μειονεκτικές ή ευάλωτες ομάδες. 

Σημαντική 
διαβούλευση 

 Η διαβούλευση θα είναι σύμφωνη με τον βαθμό των πιθανών επιπτώσεων του 
έργου και θα: 

 Ξεκινήσει νωρίς και θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
Έργου. 

 Βασίζεται σε προηγούμενη  δημοσιοποίησηκαι διάδοση πληροφοριών. 
 Είναι απαλλαγμένη από χειραγώγηση, παρέμβαση, εξαναγκασμό ή 

εκφοβισμό. 
 Ενεργοποιεί ουσιαστική συμμετοχή και 
 Τεκμηριώνεται. 

Συνεχής 
δέσμευση και 
εξωτερικές 
αναφορές 

 Παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε συνεχή βάση, τις κατάλληλες πληροφορίες 
για το Έργο σχετικά με τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τα παράπονα που 
προκύπτουν. 

 Ανακοινώνει τυχόν ενημερώσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη για το Έργο, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης ενημερωμένου ESMP εάν 
εντοπιστούν ή εγγραφούν δυσμενείς επιπτώσεις, κίνδυνοι, ανησυχίες. 

 Αναφορά στην κοινότητα με συχνότητα που είναι ανάλογη με τις ανησυχίες των 
πληγέντων κοινοτήτων αλλά όχι λιγότερο από κάθε χρόνο. 

Μηχανισμός 
παραπόνων 

 Δημιουργία ενός Μηχανισμού Παραπόνων για να λαμβάνεται και να 
διευκολύνεται η επίλυση των ανησυχιών και παραπόνων των ενδιαφερομένων 
μερών σχετικά με το Έργο. 

 Ο Μηχανισμός Παραπόνων πρέπει: 

 Να επιλύει προβλήματα άμεσα και αποτελεσματικά. 
 Να χρησιμοποιεί μια διαφανή, πολιτισμικά κατάλληλη και εύκολα 

προσβάσιμη συμβουλευτική διαδικασία και 
 Να αφήνει ανώνυμες καταγγελίες να υποβληθούν και να αντιμετωπιστούν 
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EBRD’SCOVID-19 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
(PR10) ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2020 

2.3.4 Η EBRD έχει αναπτύξει έναν οδηγό που παρουσιάζει συστάσεις και σκέψεις για τη συνέχιση 
της αποτελεσματικής δημοσιοποίησης πληροφοριών και της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων 
μερών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ο οδηγός παρέχει εναλλακτική 
δημοσιοποίηση πληροφοριών και μέτρα εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μεθόδους διαβούλευσης. Τα 
βασικά εναλλακτικά μέτρα της EBRD για δραστηριότητες διαβούλευσης έχουν 
συμπεριληφθεί σε αυτό το SEP (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φυλλάδιο έργου, 
διαδικτυακή εκστρατεία, τηλεφωνική δέσμευση, παρουσίαση βίντεο). 
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3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

3.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΕ (ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) 

3.1.1 Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την προετοιμασία των 
εθνικών MΠE για το Έργο σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. Πληροφορίες σχετικά με το 
έργο διατέθηκαν στον τοπικό τύπο, στον ιστότοπο και στο Διαδίκτυο (στο Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό Μητρώο, στην Πύλη του Ελληνικού Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος και στην Πύλη Αποφάσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργείων, 
Περιφερειών, Δήμων και Δημοσίων Αρχών). Στο κοινό δόθηκε περίοδος 60 ημερών για τη 
CCGT και 30 ημερών για την κάθε OHL, στο διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να 
υποβάλουν τα σχόλιά τους.  

Το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων των ΜΠΕ έχει ως εξής: 

 Διαβούλευση για την ανάπτυξη του νέου Εργοστασίου παραγωγής ενέργειας CCGT (9 
Απριλίου 2019 - 10 Ιουνίου 2019) 
 

  Διαβούλευση για την αλλαγή όδευσης της υπάρχουσας γραμμής υψηλής τάσης (3 Νοεμβρίου 
2020 - 2 Δεκεμβρίου 2020) 
 

  Διαβούλευση για την ανάπτυξη της νέας γραμμής υψηλής τάσης (19 Ιανουαρίου 2021 - 25 
Φεβρουαρίου 2021) 
 
Όλες οι διαβουλεύσεις για εθνικές ΜΠΕ έχουν ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πύλη.  

 

Η Εταιρεία είχε προτείνει και ήταν παρούσα στις συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών για 
παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με το έργο. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς με τους οποίους έλαβε 
χώρα διαβούλευση είναι οι εξής:  

• Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας  

• Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου 

• Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

• Τοπικό Συμβούλιο Κυριακίου 

• Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας 

• Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 

• σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις δασικές υπηρεσίες 
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Αλληλεπίδραση με δυνητικά επηρεαζόμενους Ιδιοκτήτες και Χρήστες 

Η Εταιρεία έχει εντοπίσει τους δυνητικά επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες γης με βάση τα εθνικά αρχεία 
κτηματολογίου και συνεργάζεται με τρεις τοπικούς συμβούλους για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία 
της ιδιοκτησίας γης. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις ατομικά και βρίσκονται σε εξέλιξη με τους ιδιοκτήτες 
γης και γίνονται προσφορές τιμών από την Εταιρεία με βάση την επιδιωκόμενη χρήση της γης και 
τον τρόπο που επηρεάζεται το αγροτεμάχιο. Στη συνέχεια διεξάγονται διαπραγματεύσεις μέχρι να 
συμφωνηθεί αμοιβαία συμφωνημένη τιμή, μετά την οποία οριστικοποιούνται οι συμφωνίες για 
μίσθωση ή αγορά γης. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι ακόλουθες διαδικτυακές πύλες έχουν χρησιμοποιηθεί για την δημοσιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με το Έργο, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ΜΠΕ: 

 
 Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο - χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση όλων των ΜΠΕ καθώς 

και απαντήσεων από αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων φορέων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, και του γενικού κοινού, συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ). Η πύλη είναι δημόσια διαθέσιμη και όλοι μπορούν να δημιουργήσουν 
λογαριασμό. Η Εταιρεία του έργου ανεβάζει τα έγγραφα και παρακολουθεί τις απαντήσεις. Αυτό 
είναι το μόνο επίσημο κανάλι για άμεση συμμετοχή στη διαδικασία ΜΠΕ στην Ελλάδα, διαθέσιμο 
στη διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/ 
 

 Πύλη του Ελληνικού Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος - οι περιβαλλοντικές αποφάσεις 
διατίθενται εδώ: CCGT 1η άδεια, CCGT 826MW, κατασκευή CCGT, OHL 400kV 
(αναδρομολόγηση), OHL 400kV (νέα γραμμή). 
 

 Πύλη Αποφάσεων Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων και Δημοσίων 
Αρχών:  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (SEP) PUBLIC | WSP 
ΈργοNo.: 70076475  Σεπτέμβριος 2021 
<European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)> Page 11 of 26 

4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

4.1.1 Ο σκοπός της αναγνώρισης των ενδιαφερόμενων μερών είναι να προσδιορίσει και να 
δώσει προτεραιότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου για διαβούλευση. Η αναγνώριση 
των ενδιαφερόμενων μερών είναι μια συνεχής διαδικασία, και ως εκ τούτου οι βασικοί 
ενδιαφερόμενοι θα συνεχίσουν να προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων 
του Έργου. Μια συστηματική προσέγγιση χρησιμοποιείται για την χαρτογράφηση των 
ενδιαφερόμενων μερών με βάση τη ζώνη επιπτώσεων του Έργου. Σε αυτήν την 
προσέγγιση, χαρτογραφώντας τη περιοχή κοινωνικών επιπτώσεων, οι ενδιαφερόμενοι 
προσδιορίζονται από την περιοχή επιπτώσεων. 

4.1.2 Ως αποτέλεσμα της χαρτογράφησης των ενδιαφερόμενων μερών, αυτοί κατηγοριοποιούνται 
σε δύο κύριες ομάδες: 

 Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη - τα άτομα και οι ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από το Έργο 
(όπως μέσω της απόκτησης γης)ꞏ και 
 

 Δευτερεύοντα ενδιαφερόμενα μέρη – εκείνα τα μέρη που επηρεάζουν αλλά δεν επηρεάζονται 
απαραίτητα άμεσα από το Έργο (όπως όχληση της κοινότητας).  

 

4.1.3 Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που προσδιορίζονται παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-1. 

 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (SEP) PUBLIC | WSP 
ΈργοNo.: 70076475  Σεπτέμβριος 2021 
<European Bank of Reconstruction and Development (EBRD)> Page 12 of 26 

Πίνακας4-1 - Βασικά αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη και μέθοδοι συμφωνίας 

Τύπος Κατηγορία 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Όνομα Επιπτώσεις / 
επιρροή 

Μέθοδος συμφωνίας 

Μέτοχοι έργου / 
Εσωτερικά 
ενδιαφερόμενα 

μέρη 

Βασικοί  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Protergia (Τομέας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου) 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΜΕΤΚΑ 
(Τομέας Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης) 

Η Εταιρεία θα 
κατασκευάσει, θα 
κατέχει και θα 
διαχειρίζεται το 
CCGT της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί 
συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς 
και ηλεκτρονικές συναντήσεις με τους 
μετόχους του έργου.  

Εθνικές 
κυβερνητικές αρχές 

Βασικοί  Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Δασών 
περιλαμβανομένων) 

 Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Υπουργείο Πολιτισμού 
(περιλαμβάνει Αρχαιολογία και 
Πολιτιστική Κληρονομιά) 

Αυτή η ομάδα έχει 
άμεση επιρροή / 
αντίκτυπο στο Έργο 
μέσω κανονιστικών 
ελέγχων και 
ελέγχων αδειών. 

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τις αποφάσεις 
μέσω διαδικτυακών πυλών και θα 
διεξάγει συναντήσεις με τις σχετικές 
αρχές.   

Τμήματα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Βασικοί   Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας 

 Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας 
 Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 

Δίστομου-Αράχωβας-
Αντίκυρας 

  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Λεβαδέων 

Αυτή η ομάδα έχει 
άμεση επιρροή / 
αντίκτυπο στο Έργο 
μέσω της 
κανονιστικής 
επιβολής. 

Η Εταιρεία προέβη σε διαβουλεύσεις με 
αυτήν την ομάδα μέσω συναντήσεων και 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  
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Τύπος Κατηγορία 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Όνομα Επιπτώσεις / 
επιρροή 

Μέθοδος συμφωνίας 

 

Πιθανοί δανειστές Βασικοί  EBRD Οι πιθανοί 
δανειστές θα έχουν 
άμεσο αντίκτυπο / 
Θα επηρεάσουν το 
έργο και τις 
αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε 
κάθε στάδιο του 
έργου. 

Η Εταιρεία θα υποβάλει έκθεση στο 
EBRD μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεφωνήματα και online 
συσκέψεις.  

Τοπικές κοινωνίες Βασικοί   Επηρεαζόμενες κοινότητες: 
Ταρσός, Άγιος Νικόλαος, 
Άσπρα Σπίτια, Δίστομο, 
Αντίκυρα, Άγιος Ισίδωρος, 
Στείρι και Κυριάκι 

 Ιδιοκτήτες γης  
 Χρήστες γης (αγρότες) 
 Τοπικοί ψαράδες 
 Τοπικοί εργαζόμενοι στην 

”Αλουμίνιον της Ελλάδος”  
 

Τοπικά άτομα και 
κοινωνικές  ομάδες 
θα είναι σε θέση να 
επηρεάσουν το 
Έργο τόσο άμεσα 
όσο και έμμεσα 
παρέχοντας τις 
απόψεις και τα 
σχόλιά τους σχετικά 
με το Έργο. Θα 
υπάρξουν τοπικές 
κοινωνικές ομάδες 
που ενδέχεται να 
επηρεαστούν 
αρνητικά και θετικά, 

Η Εταιρεία θα είναι διαθέσιμη στις 
τοπικές κοινωνικές ομάδες μέσω της 
Υπεύθυνης Επαφών με την Τοπική 
Κοινωνία  του Έργου (κα Γεωργία 
Τσομπανίδου), των email της εταιρείας, 
τηλεφωνικών κλήσεων και των 
διαδικτυακών πυλών.  
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Τύπος Κατηγορία 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Όνομα Επιπτώσεις / 
επιρροή 

Μέθοδος συμφωνίας 

άμεσα και έμμεσα 
ως αποτέλεσμα του 
Έργου.  

 

Τοπικές 
επιχειρήσεις 

Βασικοί   Τοπικοί εμπορικοί αγρότες 
 Επιχειρήσεις φιλοξενίας και 

λιανικής σε τοπικές πόλεις 
 Τοπικοί εμπορικοί ψαράδες 

Οι τοπικές 
επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν επίσης 
να επωφεληθούν 
από τις αυξημένες 
καταναλώσεις και 
πωλήσεις 
υπηρεσιών ως 
αποτέλεσμα των 
νέων εργαζομένων 
που θα κατοικούν 
στην περιοχή του 
Έργου.  

Η Υπεύθυνη Επαφών με την Τοπική 
Κοινωνία του Έργου θα είναι διαθέσιμη 
σε επηρεαζόμενες τοπικές επιχειρήσεις 
και οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις 
μπορούν επίσης να εκφράσουν τις 
ανησυχίες τους μέσω του Μηχανισμού 
παραπόνων του Έργου.  

Πανεπιστήμια και 
Εκπαιδευτικοί 
Οργανισμοί 

Δευτερεύοντες  Επαγγελματικά Λύκεια στη 
Λιβαδειά 

 Τοπικά σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Τεχνικά πανεπιστήμια 

Τα τοπικά 
εκπαιδευτικά 
ιδρύματα μπορούν 
να  επωφεληθούν 
από το έργο μέσω 
ευκαιριών 
απασχόλησης για 
τους αποφοίτους 

Η Εταιρεία αναθέτει στα πανεπιστήμια 
να πραγματοποιήσουν μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένων έργων που 
σχετίζονται με την ενέργεια και την 
ηλεκτρική ενέργεια (Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο ΕΜΠ, Σχολές Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών και 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών). 
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Τύπος Κατηγορία 
ενδιαφερόμενων 
μερών 

Όνομα Επιπτώσεις / 
επιρροή 

Μέθοδος συμφωνίας 

και τα πιθανά 
προγράμματα 
ανάπτυξης 
ικανοτήτων. 

Μέσα μαζικής 
ενημέρωσης 

Δευτερεύοντες  Ραδιόφωνο / εφημερίδα 
 Ιστοσελίδα της Μυτιληναίος - 

https://www.MYTILINEOS.gr/ 
 Κοινωνικά μέσα - Ιστοσελίδα 

Facebook και Instagram, 
κανάλι YouTube 

Τα μέσα θα 
μπορούσαν να 
επηρεάσουν το 
Έργο τόσο άμεσα 
όσο και έμμεσα 
μέσω εκπομπών / 
δημοσιεύσεων / 
αναρτήσεων 
σχετικά με το Έργο. 

Η Εταιρεία παρέχει πληροφορίες και 
ενημερώσεις στο κοινό μέσω 
κοινωνικών μέσων: Facebook, 
YouTubeChannel, Instagram και 
εταιρική ιστοσελίδα.  

Εργολάβοι Βασικοί  Εργολάβοι Οι Εργολάβοι θα 
επηρεάσουν άμεσα 
το Έργο μέσω της 
ανάληψης 
κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων.  

 

Η Εταιρεία θα εποπτεύει και θα 
επιθεωρεί τακτικά τοους εργολάβους 
μέσω προσωπικών συναντήσεων, 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για την παρακολούθηση της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
απόδοσής τους.   
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5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κοινωνίας όσον αφορά τις 
βασικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις μέσω της εφαρμογής των δραστηριοτήτων 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της δημοσιοποίησης πληροφοριών όπως περιγράφεται 
στον Πίνακα 5-2. 

5.1 ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

5.1.1 Οι ευεργετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 
ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά:  

 Άμεσες και έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης (τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες) με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας 

 Βελτιωμένη τοπική οικονομία μέσω αυξημένης κατανάλωσης που προκύπτει από νέους 
εργαζομένους στην περιοχή του Έργου 

 Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα του δικτύου και καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια. 

5.1.2 Οι δυσμενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 
ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: 

 Πιθανό αντίκτυπο στους κατοίκους της περιοχής που προκύπτει από θόρυβο, περιορισμούς 
πρόσβασης ως αποτέλεσμα κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και μετακίνησης οχημάτων και 
φορτηγών. 

 Πιθανό αντίκτυπος στους ιδιοκτήτες γης και τους χρήστες γης που επηρεάζονται λόγω 
απώλειας γης ή πρόσβασης στα δικαιώματα διέλευσης λόγω της αναδρομολόγησης και της 
νέας OHΤL. 
 
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. λειτουργεί στη συγκεκριμένη περιοχή από τη δεκαετία του 1960 (βλ. 
Εικόνα 1.1), συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής CCGT. 

 

5.2 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Το Έργο έχει έναν καθορισμένο Υπεύθυνο Επαφών με την Τοπική Κοινωνία (Community Liaison 
Officer-CLO) ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

 Ανάληψη της αρχικής επαφής με τις επηρεαζόμενες τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να 
παρουσιαστεί το Έργο και να συζητηθεί 

 Διεξαγωγή επαφών με επηρεαζόμενες τοπικές κοινωνίες για να κατανοηθούν οι οποιεσδήποτε 
ανησυχίες και απόψεις σχετικά με το Έργο, όποτε προκύπτουν τέτοιες ανησυχίες. 

 Επανεξέταση των παραπόνων που καταγράφονται από την κοινωνία και εφαρμογή μέτρων για 
τον μετριασμό τους, όπου είναι δυνατόν 

 Αναφορά τυχόν παραπόνων και ανησυχιών στη Γενική Διεύθυνση του Τομέα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  και Φυσικού Αερίου για επίλυση 

5.2.1 Το έργο παρουσιάστηκε στα τοπικά συμβούλια, κατά τη διάρκεια των οποίων ζητήθηκε 
επίσης η γνώμη των τοπικών κοινωνιών. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

5.2.1 Εκτός από την προηγούμενη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το Έργο (όπως 
συνοψίζεται στην Ενότητα 3.1, η Εταιρεία θα είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς 
εξελίσσεται το Έργο. Οι πληροφορίες θα παρέχονται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και θα 
καλύπτουν όλα τα βασικά στάδια του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων 
κατασκευής και λειτουργίας. Τα ακόλουθα έγγραφα θα παρατεθούν για αποτελεσματική 
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη:  

 

 Εθνικές ΜΠΕ (ήδη γνωστοποιούνται) 
 Μη Τεχνική Περίληψη (NTS) 
 SEP (αυτό το έγγραφο).  
 Σχέδιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης (ESAP) 

 
 

5.2.2 Τα έγγραφα θα κυκλοφορήσουν τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά:  

 
 online στον ιστότοπο της Εταιρείας: https://www.MYTILINEOS.gr 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

5.2.3 Το έργο θα εφαρμόσει διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους διαβούλευσης για 
διαφορετικά στάδια των δραστηριοτήτων του έργου και των ομάδων ενδιαφερομένων μερών. 
Οι κύριες μέθοδοι και μηχανισμοί επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαβούλευση 
με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη είναι: 

 

 Συναντήσεις και επαφές με τοπικές κοινωνίες 

Η Υπεύθυνη Επαφών με την Τοπική Κοινωνία (CLO) του Έργου θα είναι υπεύθυνη για άμεσες 
διαβουλεύσεις με τις πληγείσες κοινωνικές ομάδες 

 Συναντήσεις με επηρεαζόμενους χρήστες γης και ιδιοκτήτες γης 

Εκπρόσωπος της εταιρείας είναι υπεύθυνος για διαπραγματεύσεις με επηρεαζόμενους χρήστες 
και ιδιοκτήτες γης. Ο εκπρόσωπος θα πραγματοποιήσει άμεση επαφή με τους επηρεαζόμενους 
χρήστες και ιδιοκτήτες γης και θα διασφαλίσει την επίτευξη συμφωνίας για μίσθωση ή αγορά γης 
μέσω συμφωνίας πρόθυμου πωλητή – πρόθυμου αγοραστή. Εάν δεν είναι δυνατή η απόκτηση 
γης συμφωνία πρόθυμου πωλητή – πρόθυμου αγοραστή, θα πραγματοποιηθεί απαλλοτρίωση 
από την αρμόδια εθνική αρχή. Η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία απαλλοτρίωσης είναι 
σύμφωνη με το PR 5 της EBRD και την Οδηγία Επανεγκατάστασης και Καλές Πρακτικές και θα 
διασφαλίσει ότι η επικοινωνία κατά τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα 
με αυτό το SEP. 

 

Λόγω των περιορισμών COVID, η Εταιρεία θα ακολουθήσει τις εθνικές οδηγίες υγείας για τυχόν 
υπάρχουσες και μελλοντικές διαβουλεύσεις.  
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5.2.4 Πρόσθετες πληροφορίες για αυτές τις προσεγγίσεις και μεθόδους παρέχονται στις παρακάτω 
ενότητες.  

Συναντήσεις Υλοποίησης Έργου 

Ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα  Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού αερίου λαμβάνει μηνιαίες 
εκθέσεις για την εκτέλεση του Έργου και θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση δραστηριοτήτων που 
αφορούν την υλοποίηση του Έργου. Οι μηνιαίες συζητήσεις του Έργου θα αφορούν τα ακόλουθα: 

 Συνολική επίβλεψη των δραστηριοτήτων του Έργου (τεχνικές και χρηματοοικονομικές πτυχές και 
παράδοση του Έργου) 

 Ενσωμάτωση της παροχής υπηρεσιών καθημερινών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά στάδια, 
από την προετοιμασία έως την εφαρμογή και την αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των 
προμηθειών 

 Σύνταξη όρων αναφοράς και διαχείριση εργολάβων κατασκευής έργων και συμβούλων 
 Υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

και της ανταλλαγής πληροφοριών για την υλοποίηση του Έργου 
 Συζήτηση για νέες ευκαιρίες απασχόλησης κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής και πιθανές 

νέες θέσεις εργασίας για τους ντόπιους 
 

Συναντήσεις Αδειοδότησης  

Οι διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης 
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος θα ενημερώσει την εταιρεία για τις αποφάσεις του. 

Εκτός από τα παραπάνω, η Εταιρεία προτείνει να είναι παρούσα στις συναντήσεις κάθε ομάδας που 
συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση και να παρουσιάσει το Έργο. Γίνονται περισσότερες 
παρουσιάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, όπως συζητήθηκε στο σημείο §3.1.1. 

 

Συναντήσεις με κοινωνικές ομάδες 

5.2.5 Η συνεργασία με εκπροσώπους της κοινωνίας μέσω των δήμων μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Συναντήσεις διαβούλευσης μεταξύ της 
Εταιρείας και της κοινωνίας θα πραγματοποιούνται στο δημαρχείο ή σε άλλο κατάλληλο 
μέρος στο Δίστομο ή στη Λιβαδειά και θα πραγματοποιείται ειδική επικοινωνία με 
εκπροσώπους της κοινωνίας μέσω email και τηλεφώνου.  

5.2.6 Η Υπεύθυνη Επαφών με την Τοπική Κοινότητα (CLO)  του Έργου, Γεωργία Τσομπανίδου, 
είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των παρατηρήσεων από μέλη του κοινού. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας της είναι διαθέσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου αυτού του εγγράφου, και 
μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μέσω της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ή μέσω ηγετών της κοινότητας 
(π.χ. δήμαρχος, πρόεδροι τοπικών αθλητικών ή πολιτιστικών συλλόγων). Η κα Τσομπανίδου 
αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού αερίου της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

5.2.7 Ο Πίνακας 5-2 παρακάτω αναφέρει όλες τις δραστηριότητες εμπλοκής των ενδιαφερόμενων 
μερών που θα αναληφθούν. 
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ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

5.2.8 Οι ευάλωτες ομάδες αναφέρονται σε άτομα που, λόγω της ταυτότητας φύλου, της 
εθνικότητας, της ηλικίας, της αναπηρίας, του οικονομικού μειονεκτήματος ή της κοινωνικής 
κατάστασης μπορεί να επηρεαστούν δυσμενέστερα από τις επιπτώσεις του έργου από 
άλλους και τα οποία ενδέχεται να περιορίζονται στην ικανότητά τους να διεκδικήσουν ή να 
επωφεληθούν των οφελών του έργου. Ορίζονται ως μια ομάδα ανθρώπων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν δυσανάλογα ή να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν 
περαιτέρω από τις επιπτώσεις του έργου που σχετίζονται με τη γη. Τέτοια άτομα στο πλαίσιο 
του Έργου κατηγοριοποιούνται ως:  

 Όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας 
 Μονογονεϊκά νοικοκυριά 
 Νοικοκυριά με μέλη με αναπηρία 
 Οι ηλικιωμένοι 
 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είχε ισχυρή παρουσία στην περιοχή από τη δεκαετία του 1960 και διατηρεί πολύ 
καλές σχέσεις με την κοινωνία. Δεν έχουν εντοπιστεί ευπαθείς ομάδες που επηρεάζονται αρνητικά 
από το Έργο. Εάν προκύψει οποιαδήποτε περίπτωση, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι πρόθυμη να καλύψει 
τις ανάγκες, συνεχίζοντας να διατηρεί καλές σχέσεις. 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία θα συνεχίσει τα κοινοτικά της προγράμματα για να εξασφαλίσει τη δημιουργία αξίας για 
τις τοπικές κοινωνίες. Μερικά από τα βασικά υπάρχοντα προγράμματα είναι:  

 

Πίνακας 5-1 - Τα κοινοτικά προγράμματα της εταιρείας 

Πρόγραμμα «Δανειστικές 
Βιβλιοθήκες» 

Η Εταιρεία που επιθυμεί να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών 
στην ισότιμη πρόσβαση και ολοκλήρωση της ποιοτικής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα 
«Δανειστικές Βιβλιοθήκες» της «Ελληνική Λέσχη Βιβλίου», της 
οποίας στόχος είναι η δημιουργία 20 βιβλιοθηκών σε δημοτικά 
σχολεία που βρίσκονται στους Νομούς Βοιωτίας, Μαγνησίας και 
Πρέβεζας. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση 
ποιοτικών βιβλίων, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει το έργο των 
εκπαιδευτικών και βοηθά στην καλλιέργεια της αγάπης των μαθητών 
για ανάγνωση. (Συνεργαζόμενος Οργανισμός: "Ελληνική Λέσχη 
Βιβλίου") 

“S.T.E.M. Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης - 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής" 

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της μεθόδου 
εκπαίδευσης S.T.E.M. (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και 
Μαθηματικά), καθώς και την ανάγκη για ευρύτερο εκσυγχρονισμό 
των ελληνικών σχολείων, προσφέρει εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
ρομποτικής (σετ LEGOEducationWedo2) σε δημόσια σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , δίνοντας σε 
εκατοντάδες μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τόσο τη φαντασία 
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τους όσο και τις τεχνολογικές και επιστημονικές ομάδες δεξιοτήτων 
τους. (Συνεργαζόμενος Οργανισμός: Οργανισμός Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής & Επιστημών - WROHellas) 

Πρόγραμμα «Μηχανικοί 
στην Πράξη» 

Με σκοπό την ουσιαστική υποστήριξη των νέων μηχανικών και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η Εταιρεία, έχει εφαρμόσει 
το 12μηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Μηχανικοί στην Πράξη». 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με βασικούς πυλώνες της 
επαγγελματικής εμπειρίας / κατάρτισης, μαθητείας και απόκτησης 
δεξιοτήτων, δίνοντας στους νέους μηχανικούς την ευκαιρία να 
εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.  
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Πίνακας 5-2 - Ενέργειες συμφωνίας ενδιαφερόμενων μερών για το Έργο 

Ενδιαφερόμενα μέρη Δραστηριότητα Πληροφοριακό 
Υλικό 

Χρονοδιάγραμμα 
/ Συχνότητα 

Ευθύνη Τοποθεσία 

Δημόσια κοινοποίηση πληροφοριών των ΜΠΕ 

Κοινωνίες και τοπικές 
επιχειρήσεις 
 

Παράθεση πληροφοριών 
σχετικά με το Έργο σε τοπικές 
κοινωνίες και επιχειρήσεις 

Εθνικές ΜΠΕ και 
ενημερώσεις 
όπως 
παρατίθενται 

Πριν από την 
κατασκευή 
 

Η Εταιρεία και το 
Υπουργείο 
Περιβάλλοντος 

Online 
(Ηλεκτρονικό 
Περιβαλλοντικό 
Μητρώο) 

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών Έργου και Διαβούλευσης 

Επηρεαζόμενες 
κοινωνικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών και των 
χρηστών γης 

Παράθεση πληροφοριών 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής, τις δραστηριότητες, 
τα δικαιώματα πρόσβασης του 
κοινού, τη διαδικασία 
μηχανισμού παραπόνων 
χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο 
της Εταιρείας και το κανάλι του 
YouTube:  

 

 Μη Τεχνική 
Περίληψη (ΝΤS) 

 Σχέδιο 
Συμφωνίας 
Ενδιαφερόμενων 
Μερών (SEP) 

 Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής 
και Κοινωνικής 
Δράσης (ESAP) 

 Εκπαιδευτικά 
βίντεο 

Πριν από την 
κατασκευή 
 
Σε εξέλιξη κατά τη 
διάρκεια της 
κατασκευής 

Η Υπεύθυνη 
Επαφών με την 
Τοπική Κοινωνία 
του Έργου 

Ιστότοπος 
εταιρείας και 
κανάλι YouTube 

Πανεπιστήμιο και 
Τεχνικά Κολέγια 

Δημοσίευση θέσεων εργασίας 
και ευκαιριών απασχόλησης 
στους ιστότοπους της εταιρείας 
για την προσέλκυση μηχανικών 
και πτυχιούχων και την 
προσφορά προγραμμάτων 
πρακτικής άσκησης 
 

 NTS 
 Διαφημίσεις 

εργασίας 
 Απασχόληση και 

μεταπτυχιακά 
προγράμματα 

Πριν από την 
Κατασκευή, και 
καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
Έργου 

Η Εταιρεία Ο ιστότοπος της 
εταιρείας 
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Ενδιαφερόμενα μέρη Δραστηριότητα Πληροφοριακό 
Υλικό 

Χρονοδιάγραμμα 
/ Συχνότητα 

Ευθύνη Τοποθεσία 

Απόκτηση γης 

Τοπικοί ιδιοκτήτες γης 
και χρήστες γης 

Επίτευξη συμφωνίας μέσω 
διαπραγμάτευσης με 
επηρεαζόμενους χρήστες και 
ιδιοκτήτες γης σχετικά με την 
μίσθωση ή αγορά γης και 
μίσθωση οποιουδήποτε σημείου 
για τους πυλώνες των OHL. 
 
Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης, 
η αποζημίωση θα παρέχεται 
σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Εξαγοράς Γης και 
Επανεγκατάστασης το οποίο θα 
δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο 
της εταιρείας. 

 NTS  
 SEP 
 ESAP 
 Συμφωνίες 

αγοράς γης 
 

Πριν από την 
κατασκευή 
 

Η Εταιρεία Στη γη τους ή σε 
άλλο κατάλληλο 
μέρος. 

Συναντήσεις κατόπιν άδειας 

Εθνικοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς 

Διαβούλευση με βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, για τυχόν σχετικές 
άδειες όπως η παροχή νερού 

NTS  Άμεση και 
συνεχής, όπως 
απαιτείται 
(συχνότητα που θα 
συμφωνηθεί με τις 
αρχές) 

Η Εταιρεία Γραφεία 
Υπουργείων ή 
μέσω email και 
επιστολών 

Δημόσια διαβούλευση 

 
Τοπικές κοινωνίες 
 

Αρχική διαβούλευση στα 
γραφεία των δημάρχων για την 
εξασφάλιση ότι γενικές 
ανησυχίες και απόψεις των 
τοπικών κοινωνιών έχουν 
αντιμετωπιστεί και 
διαβουλεύσεις επίσης σε σχέση 

Έντυπα Μηχανισμού 
Παραπόνων 
(Παράρτημα Α) 

Κατά τη λειτουργία 
και μετά τη 
λειτουργία 

Η Εταιρεία, Τοπικοί 
Δήμαρχοι (Δίστομο 
και Λιβαδειά),  
Τοποθεσία έργου/ 
Δημαρχεία 

Τοπικά Γραφεία 
Δημάρχων στα 
Δημαρχεία 
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Ενδιαφερόμενα μέρη Δραστηριότητα Πληροφοριακό 
Υλικό 

Χρονοδιάγραμμα 
/ Συχνότητα 

Ευθύνη Τοποθεσία 

με τυχόν σωρευτικές επιπτώσεις 
των συνολικών έργων στην 
περιοχή του Έργου. Οι τοπικές 
κοινωνίες θα ενημερωθούν εκ 
των προτέρων για την 
εκδήλωση διαβούλευσης στον 
ιστότοπο της εταιρείας, μέσω 
ανακοινώσεων στα γραφεία των 
τοπικών δημάρχων και στο 
δημαρχείο. 
 
Μεταγενέστερες διαβουλεύσεις 
με κοινωνικές ομάδες /άτομα για 
την επίλυση τυχόν παραπόνων 
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6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας επίσημης διαδικασίας 
παραπόνων (καταγγελιών) για να λαμβάνει τις ανησυχίες και τις απόψεις των επηρεαζόμενων 
κοινωνικών ομάδων μέσω μιας διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας. Η διαδικασία παραπόνων 
θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την έγκαιρη και επιτυχημένη επίλυση των προβληματισμών των 
ενδιαφερομένων, καθώς και για την παρακολούθηση της σχέσης του Έργου με τις επηρεαζόμενες 
ομάδες. Μια περίληψη των καταγγελιών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίλυσή τους θα 
δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση, σύμφωνα με την EBRD PR 10.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ενημερωθούν για το μηχανισμό των παραπόνων κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων διαβούλευσης, μέσω των συναντήσεων της εταιρείας και του ιστότοπου της 
εταιρείας.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού αερίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η 
Υπεύθυνη Επαφών με την Τοπική Κοινωνία (CLO)  του Έργου θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό 
και τον χειρισμό όλων των παραπόνων που λαμβάνονται από την τοπική κοινωνία. Τυχόν 
προφορικά ή γραπτά παράπονα θα φτάνουν στην Υπεύθυνη της Επαφών με την Τοπική Κοινωνία 
του Έργου μέσω του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης email που παρέχονται παρακάτω: 

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπεύθυνης Επαφών με την Τοπική Κοινότητα (CLO)  του Έργου:  

 Όνομα: Γεωργία Τσομπανίδου 
 Θέση: Υπεύθυνη Επαφών με την Τοπική Κοινωνία (CLO)  του Έργου 
 Εταιρεία: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (Protergia) 
 Τηλ.:+302103448321, +306980709741 
 Email: Georgia.Tsompanidou@protergia.gr 

 

Ένα έντυπο παραπόνων (Παράρτημα Α) είναι διαθέσιμο σε αυτό το SEP για χρήση από το κοινό και 
έντυπα αντίγραφα θα διατίθενται στο γραφείο της Εταιρείας και στον δήμο του Αγίου Νικολάου. Θα 
απαιτείται η καταγραφή όλων των παραπόνων στο ημερολόγιο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή του παραπόνου και την απάντησή του εντός μέγιστης περιόδου 30 εργάσιμων ημερών 
(μικρότερη χρονική περίοδος εάν η καταγγελία είναι απλή). Θα γίνονται δεκτά τόσο υπογεγραμμένα 
όσο και ανώνυμα παράπονα. Κάθε καταγγελία θα ελεγχθεί αρχικά και τα γεγονότα της υπόθεσης θα 
επαληθεύονται από τη CLO. 

Η συμφωνημένη λύση ή απάντηση θα υπογραφεί από την CLO και τον Γενικό Διευθυντή. Η 
διορθωτική ενέργεια και η κατάσταση μιας καταγγελίας (κλειστή, ανοιχτή) θα καταγραφεί στο 
ημερολόγιο καταγγελιών / παραπόνων και θα κοινοποιηθεί στον καταγγέλλοντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
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Δημόσια Φόρμα Παραπόνων 

Αριθμός αναφοράς:  

Πλήρες όνομα  Ημερ/νία παραλαβής  

Σημείωση: μπορείτε να 
παραμείνετε ανώνυμοι 
εάν προτιμάτε ή ζητήστε 
να μην αποκαλυφθεί η 
ταυτότητά σας σε τρίτα 
μέρη χωρίς τη 
συγκατάθεσή σας 

 

Θα ήθελα να θέσω παράπονο μου ανώνυμα 

 

Ζητώ να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Σημειώστε τον τρόπο 
με τον οποίο 
επιθυμείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί 
μας (αλληλογραφία, 
τηλέφωνο, e-mail). 

 Μέσω ταχυδρομείου:  Καταχωρίστε την ταχυδρομική διεύθυνση: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________ 

 Μέσω τηλεφώνου: 
_______________________________________________ 
 

 Μέσω E-mail: ______________________________________ 
 

Γλώσσα 

Σημειώστε την 
προτιμώμενη γλώσσα 
για επικοινωνία 

 Ελληνικά 

 Άλλο 

  

Περιγραφή περιστατικού ή παράπονου:  Τι συνέβη; Πού συνέβη; Σε ποιον συνέβη; Ποιο είναι 
το αποτέλεσμα του προβλήματος; 

 

Ημερομηνία συμβάντος / 
παράπονου 

 

  Εφάπαξ περιστατικό / παράπονο (ημερομ. _______________) 

 Συνέβη περισσότερες από μία φορές (πόσες φορές? _____) 

 Σε εξέλιξη (αντιμετωπίζει πρόβλημα) 

  

Τι θα θέλατε να συμβεί για την επίλυση του προβλήματος?   

 

Παρακαλώ επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα στη διεύθυνση: 

 Όνομα: Γεωργία Τσομπανίδου 
 Τηλ: +302103448321, +306980709741 
 Email: Georgia.Tsompanidou@protergia.gr



 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 


