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Σε Γιάννινα, Πατραϊκό και Κατάκολο

Κυρώθηκε το αργά το μεσημέρι από τη Βουλή η σύμβαση για τις έρευνες κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Νομό Ιωαννίνων. Έτσι δίνεται το πράσινο φως στην
ανάδοχο κοινοπραξία να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα, το οποίο έχει χρονικό ορίζοντα
επτά ετών.

Αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία και πρέπει να καθησυχάζει όσους έχουν εκφράσει κατά
καιρούς τις ανησυχίες τους για τυχόν περιβαλλοντική όχληση που μπορεί να δημιουργηθεί
στην περιοχή είναι το γεγονός πως μέρος των συμβάσεων αποτελεί η υποχρέωση των
εταιριών που έχουν αναλάβει τις έρευνες να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική νομοθεσία όπως αυτή θα διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια των ερευνών
αλλά και μετέπειτα των εξορύξεων.

Κατά τη διάρκεια τη συζήτησης στη βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την αντίθεσή του στη
διαδικασία της παραχώρησης με την οποία προχώρησε ο διαγωνισμός προτείνοντας αυτή
της διανομής.
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Η απάντηση του υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, ήταν πως σε όλα τα προηγμένα κράτη
όπου έχουν γίνει παρόμοιες διαδικασίες έχει επιλεγεί αυτή της παραχώρησης ως πιο
διαφανής καθώς σε αφρικανικά κράτη όπου έχει επιλεχτεί η διανομή, εμφανίστηκαν
φαινόμενα έντονης κρατικής παρέμβασης με μίζες και πολιτικές πιέσεις από τις εταιρίες.

Στη συζήτηση που έγινε στη βουλή με αφορμή την συζήτηση του νομοσχέδιου για την
«Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών
ENERGEAN 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».

τοποθετήθηκε και η βουλευτής Ιωαννίνων και Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ.
Άννα Ασημακοπούλου η οποία σημείωσε:

«Η έναρξη των ερευνών για ύπαρξη υδρογονανθράκων στην περιοχή του Νομού Ιωαννίνων
αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την περιοχή μας. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των
επιστημονικών ενδείξεων και εύρεσης κοιτασμάτων η περιοχή μας θα αποκτήσει ένα
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα».

Τέλος η κ. Ασημακοπούλου επεσήμανε την καθοριστική σημασία που μπορεί να προσδώσει
στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας η τεκμηρίωση της ύπαρξης υδρογονανθράκων,
προσθέτοντας ότι «οι θετικές εξελίξεις στην αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου θα
συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την τοπική οικονομία».
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