Σε εξέλιξη οι συζητήσεις
μεταξύ ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΝ για τον
Πρίνο
«Οικονομικά ισορροπημένη, νομικά στέρεη και αποδεκτή λύση» για
τη διασφάλιση της λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξη των
κοιτασμάτων του Πρίνου αναζητούν τα συναρμόδια υπουργεία
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν ήδη
ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με την Energean, η οποία
εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα, ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδιες
πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων αυτών.
Οι διαβουλεύσεις, πρόσθεταν, θα ενταθούν το επόμενο διάστημα
καθώς η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Πρίνου βρίσκεται σε
οριακό σημείο εξαιτίας της πανδημίας και των επιπτώσεων στη
ζήτηση και τις τιμές του αργού. Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων
που εξετάζονται είναι και η χρήση του Προσωρινού Πλαισίου
Κρατικών Ενισχύσεων της Κομισιόν, που τέθηκε σε ισχύ την 19η
Μαρτίου -εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού – και παρέχει
αυξημένη ευελιξία. Tο ύψος, η δομή και ο μηχανισμός
ενδεχόμενης χρηματοδότησης με κρατικά κεφάλαια ή εγγυήσεις θα
πρέπει να είναι αποδεκτό κατά βάση από το Υπουργείο
Οικονομικών που θα έχει τον τελευταίο λόγο.
Η κυβέρνηση έχει δηλώσει επίσημα ότι επιθυμεί και ήδη
εργάζεται για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη διατήρηση όχι
μόνο της εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υφιστάμενου
κοιτάσματος του Πρίνου, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξής του,
αναγνωρίζοντας τη σημασία της παραχώρησης, για την τοπική
οικονομία στην περιοχή της Καβάλας και ευρύτερα.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν
επενδυθεί πάνω από 450 εκατ. ευρώ ενώ η συνεισφορά της
παραχώρησης στην τοπική κοινωνία εκτιμάται σε περίπου 165
εκατ. ευρώ και στην εθνική οικονομία (από όλες τις συναφείς

δραστηριότητες) σε περίπου 340 εκατ. ευρώ.
Επιπρόσθετα, η παραχωρησιούχος εταιρεία Energean Oil & Gas
συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς συμμετέχει στις Κοινοπραξίες
που έχουν αναλάβει τις έρευνες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας
όπως τα Ιωάννινα, η Αιτωλοακαρνανία, ο Πατραϊκός Κόλπος ενώ
έχει αναλάβει και την εκμετάλλευση του κοιτάσματος στο
Κατάκολο.
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