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ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΕΙ Η ENERGEAN OIL & GAS

Υπέρ των ΕΛΠΕ κατέληξε και η δικαστική διαμάχη με την Energean Oil για την παραχώρηση
της περιοχής Άρτας - Πρέβεζας. Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
με την υπ' αριθμ. 107/2016 απόφασή του απέρριψε την αίτηση αναστολής της Energean Oil
κατά της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της οποίας τα
ΕΛΠΕ ανακηρύχθηκαν πλειοδότης στον διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιωμάτων
έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή Άρτας - Πρέβεζας.

Τα επιχειρήματα της Energean που περιλαμβάνονται στην απορριφθείσα αίτηση
αναστολής, αφορούσαν στην τεχνική επάρκεια των ΕΛΠΕ να διεξάγει εργασίες έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων, την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης αυτών των
εργασιών, καθώς και τη δυνατότητα εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Κύκλοι των
ΕΛΠΕ σχολίαζαν, με αφορμή τη θετική έκβαση της υπόθεσης, ότι ο όμιλος, «διαθέτοντας
αναμφισβήτητα την οικονομική επάρκεια, τα μέσα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία,
δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί στην πρόκληση ιδιαίτερα υψηλών επενδύσεων στην
έρευνα». Εξέφραζαν επίσης αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα, στοχεύοντας στην
ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου σε περιοχές της Δ. Ελλάδας το συντομότερο
δυνατόν, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, θα αποτελέσει κομβικό σημείο στην ανάκαμψη
της οικονομίας της χώρας.
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Πάντως η Energean δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει την διεκδίκηση των ερευνών
υδρογονανθράκων σε Άρτα και Πρέβεζα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας να απορρίψει την αίτηση που είχε καταθέσει.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη, πηγές της Energean, η
οποία ήδη ερευνά την περιοχή Ιωαννίνων, επισημαίνουν ότι στην απόφασή του το Συμβούλιο
της Επικρατείας επικαλείται καθαρά δικονομικούς/τυπικούς λόγους για την απόρριψη και
δεν υπεισέρχεται στο θέμα της ουσίας (δηλαδή κατά πόσο τα ΕΛΠΕ έχουν τεχνική
επάρκεια, εμπειρία στην παραγωγή, αποθέματα κλπ) .

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Energean εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σε νομικό επίπεδο
για τη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι η Energean, η οποία είναι καταρχήν ανάδοχος και για την περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας (χωρίς ωστόσο να έχουν υπογραφεί αι συμβάσεις) αντιμετωπίζει όλη
την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Ιωαννίνων, ως ενιαίο σύνολο, τόσο από γεωλογικής
όσο και από επιχειρηματικής πλευράς.

Για αυτό και είχε αφήσει ανοικτό, σε περίπτωση που δεν κέρδιζε την Άρτα/Πρέβεζα, να
επανεξετάσει την θέση της και για την Αιτωλοακαρνανία.
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